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Sammanfattning   

Klimakteriet  är  en  diffust  definierad  tid  i  kvinnors  liv  som kan  ses  ur  flera  olika
perspektiv. Det kan ses som en social konstruktion eller som en naturlig livsfas i varje
kvinnas liv. Det vanliga är att klimakteriet ses som ett medicinskt tillstånd med symtom
uppkomna  till  följd  av  hormonell  brist.  Menopaus,  den  sista  menstruationen  i  en
kvinnas  liv, inträffar  i  Sverige i  genomsnitt  när  kvinnan är 51,5 år. Denna siffra är
konstant de senaste 100 åren. Kvinnors liv har i hög grad förändrats på hundra år och
idag är inte en kvinna den samma som hon var för ett sekel sedan när hon inträdde i
klimakteriet. Dagens femtioåringar är mitt i livet med allt vad det innebär av yrkesliv,
familj,  kärleksrelationer  och  självförverkligande.  Kvinnors  grad  av  besvär  under
klimakteriet varierar men få kvinnor passerar klimakteriet obemärkt. Det är en fysisk
och psykologisk omställningsfas. Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors
upplevelse  av  att  befinna  sig  i  livsfasen  klimakteriet.  Med  begreppet  ”livsfasen
klimakteriet”  vill  författaren understryka att  det brett  handlar om denna tid och inte
enkom  om  de  besvär  som  då  kan  uppstå.  Sju  kvinnor  intervjuades  med
semistrukturerade frågor. Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys då
den lämpar sig väl för denna typ av studier när en djupare förståelse av ett fenomen
eftersökes. Resultatet indikerar att kvinnor har upplevelsen av sparsamma kunskaper om
vad de har att vänta sig under denna tid. Inte heller kände kvinnorna till vart de kunde
vända sig för att få hjälp eller svar på sina frågor. Kvinnor upplevde ett ointresse från
omgivningen, så väl i den privata som i den professionella sfären. Resultatet visar även
att klimakteriet verkligen är ”både ock.” En tid av besvärliga symtom och av en viss
psykisk instabilitet men även av att växa som människa och finna nya värden. 

Nyckelord:  Klimakteriet. Menopaus. Symtom. Attityder. Livskvalitet. Sexualitet. Fysisk 
aktivitet.
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TACK

Författaren  vill  inledningsvis  tacka  för  all  hjälp  under  arbetets  gång  med  denna
Magisteruppsats.  Ett  särskilt  tack  till  min  handledare  Åsa  Larsson  Legitimerad
Barnmorska och Universitetsadjunkt vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd på
Högskolan i Borås för allt ditt tålamod och din pedagogiska vägledning. Ett stort tack
till mina informanter för ert uppriktiga deltagande och för att jag fick låna er tid. Tack
till  Ingrid  Mårtensson,  min  goda  vän,  Ekonomie  Magister  och  tidigare  lärare  på
Försvarshögskolan i  metod och i  att  handleda  uppsatser, för tankar, pepp och tips.  
Slutligen, ett innerligt tack till min familj som stått ut med mej under denna process.

INLEDNING

Klimakteriet är en omvälvande livsfas i varje kvinnas liv såväl mentalt som kroppsligt. 
Klimakteriet, som i dagligt tal benämns som övergångsåldern, är en period som varierar
i tid och som är dåligt definierad men som sträcker sig allt ifrån några månader till över
tio-femton år. Den sista menstruationen kallas menopaus och inträffar normalt mellan
45-58  års  ålder.  För  svenska  kvinnor  är  den  genomsnittliga  åldern  51,5  år.  Denna
tidpunkt har varit stabil i tid och har inte förändrats under de senaste hundra åren. Hur
mycket besvär en kvinna får av klimakteriet varierar, men nästan alla kvinnor påverkas
av  omställningen.  Nio  av  tio  kvinnor  upplever  någon  typ  av  besvär.  Även  om
menopausen inte förändrats över tid de senaste hundra åren så har kvinnors liv gjort det.
Vi lever idag längre och vi är aktiva senare upp i åren. För hundra år sedan upplevdes
kvinnor i femtioårsåldern som gamla, idag har de ofta hemmavarande barn, karriärer, en
aktiv fritid, krav på en kärleksrelation och ett fungerande sexliv (Landgren 2009, ss.
565-569).  Få  studier  syftar  till  att  undersöka  kvinnors  upplevelser  av  klimakteriet.
Föreliggande studie har för avsikt att belysa denna tidsperiod som kallas klimakteriet
utifrån  hur  kvinnor  själva  upplever  det  med  allt  ifrån  en  föränderlig  kropp  till
existentiella funderingar. 

BAKGRUND

Sexuell och reproduktiv hälsa

Barnmorskeyrket har funnits sedan urminnes tider och barnmorskans historia kan ses
utifrån många olika ämnesområden. Medicinhistoria, folklivsforskning och inte minst
kvinnohistoria  (Höjeberg 2009,  s  19).  Hennes  profession är  inom fältet  Sexuell  och
reproduktiv hälsa. Enligt Riksföreningen för sexuell upplysning (RFSU) så definierar
Världshälsoorganisationen (WHO) Sexuell hälsa enligt följande: 

”Ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande
till sexualiteten; det är inte bara avsaknad av sjukdom och skada. Sexuell hälsa kräver
en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden, såväl
som möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, som är fria från tvång,
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diskriminering och våld.” (International Population Development Conference. Report
from ICPD. Cairo, 1994.) 

Reproduktiv hälsa kan i enighet med WHO:s definition beskrivas som: 

”Möjlighet till ett tillfredsställande och tryggt sexualliv utan oro för sjukdom förmåga
till fortplantning frihet att planera sitt barnafödande tillgång till effektiva och

acceptabla metoder för familjeplanering tillgång till en god hälso- och sjukvård så att
kvinnor kan genomgå graviditet och förlossning i trygghet och att föräldrar ges bästa

möjlighet att få friska barn.” (WHO, 1998. Progress 45) 

Barnmorskans roll 

Barnmorskor  konfronteras  dagligen  med  livets  stora  frågor  och  kontraster.  Lust,
bristande lust, kärlek, kärlekslöshet, liv och död. Barnmorskan har etisk kod att förhålla
sig till.  Denna kod tar hänsyn till  kvinnor som personer med fullständiga mänskliga
rättigheter. Den söker rättvisa för alla människor och jämlikhet när det gäller tillgång till
hälsovård, baserat på ömsesidig respekt, tillit samt tar hänsyn till varje människas egna
värde (Barnmorskeförbundet, 1999).  Barnmorskan behöver en bred teoretisk grund och
förankring men även kunskaper om vad det innebär att vara människa. En barnmorska
måste vara lyhörd, empatisk och orädd för den intimitet som dessa stora frågor kräver
av henne . Det engelska ordet för barnmorska, midwife, alltså med kvinna betonar hur
barnmorskans  roll  skall  vara  (Sundström  2009,  ss.  27-38).  I  barnmorskans
kompetensbeskrivning ingår det att ha grundläggande kännedom om klimakteriet och de
besvär  som kan uppstå  i  samband med detta,  att  i  dialog  med kvinnan ge  råd och
information kring klimakteriet.  Barnmorskan skall  ge information och råd utifrån ett
genus och livscykelperspektiv (Socialstyrelsen, 2006). 

Genus

Genus är ett annat ord för människans sociala kön (Nationalencyklopedin, 2017). Ordet
genus används i många olika sammanhang och kan därför betyda olika saker i olika
kontexter. Genus kan stå för könstillhörighet, men framförallt handlar det snarare om
normer och föreställningar, uttryck och egenskaper. Genus inverkar på vilken typ av
arbete  vi  har  och  hur  det  värdesätts,  genus  påverkar  hur  vi  värderar  manliga  och
kvinnliga egenskaper och får konsekvenser för hur maktfördelningen ser ut i samhället
(Nationella  sekretariatet  för  genusforskning,  2016).  I  diskussioner  kring  genus
uppkommer ofta två olika förklaringsmodeller, den biologiska och den individualistiska.
Det biologiska synsättets främsta argument är att män och kvinnor är olika utifrån vår
anatomi och hur det alltid har varit. För kvinnor används det biologiska synsättet ofta att
i syfte att motarbeta förändring, medan det för män innebär legitimitet. När kvinnor är
rädda för att föda barn sjukliggörs detta eftersom det bryter mot det naturliga men när
medelålders män drabbas av hjärtinfarkt måste vi göra något åt det. (Ahlbeck- Rehn &
Oinas.  2007,  ss.  11-35).   Begreppet  patriarkat  står  för  ett  maktförhållande  där  män
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dominerar över kvinnor i alla samhällets och privatlivets områden. Eftersom patriarkatet
finns överallt blir det till en naturlig del av våra liv vilket gör att vi inte alltid kan se det
och uppfatta det (Gemzöe, 2014). 

Livsvärld

Vår livsvärld är ingen mystisk plats utan den värld vi vanligen talar om men så som den
upplevs av var och en av oss, färgat av vilka vi är och vad vi har gjort för erfarenheter i
livet.  Livsvärlden  är  mångfacetterad  och  finns  med  oss  i  allt  vi  gör,  den  är  ett
existentiellt  perspektiv på hur vi ser på vår omvärld och oss själva. Livsvärlden kan
framför allt  förstås som en inställning till  hur vi ser på det vi upplever och har runt
omkring oss (Dahlberg, 2014). 

Transition

Att gå från fertil kvinna till inte längre fertil innebär en transition, eller i mer vardagligt
tal  en  övergång/  förändring  från  ett  stadium  till  ett  annat.  Li.,  Lanuza.,  Gulanick.,
Penckofer.  &  Holm  (1996,  ss.  293-306)  menar  i  sin  studie  att  klimakteriet  är  en
brytningstid som i flertalet fall inte sker plötsligt utan smygande och successivt, många
gånger fram och tillbaka.  Blödningar upphör sällan från en dag till  en annan och på
samma vis är det med kvinnors psykiska anpassning till klimakteriet. En transition från
ett stadium i livet till ett annat är alltid mångfacetterat och komplext. Det säger Ibrahim
Meleis., Sawyer., Im., Hilfinger Messias & Schumacher (2000, ss. 12-28). En övergång
präglas av ett tidsspann, en medvetenhet, förändringar, sårbarhet och kritiska perioder. 

Klimakteriet

Klimakteriet är en period som varierar i tid men som ofta sträcker sig över tio-femton år.
Det uppstår helt naturligt på grund av minskat antal folliklar i äggstockarna och inleds
redan  i  fyrtioårsåldern.  Så  småningom  upphör  äggstocksfunktionen  helt.  (Bixo  &
Landgren  2015,  ss.83-91).  Menopaus  inträffar  normalt  mellan  45-58  års  ålder,
genomsnittsåldern är 51,5 år. Efter ett halvt liv av menstruationer och graviditeter har de
folliklar  som  finns  kvar  inte  längre  kapacitet  att  stimulera  så  mycket  östrogen  att
endometriet  kan växa till  och därmed finns inte heller  någon slemhinna att  stöta  ut.
Tidpunkten för menopaus har inte  förändrats  under de senaste  hundra åren,  men en
viktig  faktor  som kan skynda  på  menopaus  är  rökning.  Rökande  kvinnor  hamnar  i
genomsnitt  i  menopaus  18-24  månader  före  ickerökande  kvinnor  (Spetz-Holm  &
Hammar 2015, ss. 13-25); (Westström, Åberg, Andersson & Jönsson 1997, ss.144-150).
Den tid av klimakterium innan menopaus kallas för perimenopausen. Det är perioden
mellan att kvinnan är fertil och till ett år efter den sista menstruation. Den räknas från
den tid då menscykeln varierar  med mer än 7 dagar jämfört  med kvinnans normala
cykel  och  kännetecknas  av  stigande  follikelstimulerande  hormoner  (FSH)  och
sjunkande  nivåer  av  anti-Müllerska  hormonet  (AMH.)  FHS  stiger  för  att  stimulera
folliklarna till att frisläppa mer östrogen (Spetz-Holm & Hammar 2015, ss. 13-25).
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Klimakteriets påverkan på kroppen

Blödningar

Tiden före menopaus består för flertalet kvinnor av oregelbundna blödningar. Kvinnan
besväras  ofta  av  premenstruella  stänkblödningar  som  tecken  på  en  sviktande
ovariefunktion  och de kan ha  en  förkortad  follikelfas  som gör  att  menstruationerna
kommer tätare.  En del kvinnor får oregelbundna och mycket rikliga blödningar som
kommer med allt längre mellanrum till dess att blödningarna upphör i menopaus. Efter
den sista menstruationen sjunker östrogennivåerna till  mycket låga nivåer som sedan
kvarstår resten av livet (Bixo & Landgren 2015, ss. 83-91). 

Vasomotoriska besvär 

Vasomotoriska  besvär  sker  till  följd  av  sviktande  follikelfunktion  och  sjunkande
östrogennivåerna  men  mekanismerna  är  inte  helt  klarlagda.   Teorin  är  att
temperaturregleringen  i  hypotalamus  blir  mer  överkänslig  och  redan  vid  små
temperaturhöjningar försöker kompensera för detta genom ex svettningar (Sundström-
Poromaa, Stetz-Holm & Hammar 2015). Vallningar kommer ofta som plötsliga attacker
som kan vara i upp till flera minuter, det är en intensiv värmekänsla med efterföljande
rodnad, som följs av ymniga svettningar. Vallningarna kommer ofta nattetid men kan
även  framkallas  av  stress  och  av  oro  för  att  de  skall  komma.  Även  svettningarna
kommer plötsligt och ofta nattetid. För en del kvinnor är besvären kraftfulla och innebär
besvär i vardagen med byte av natt  och sängkläder. Dessa besvär börjar i regel före
menopaus, är som värst året efter sista menstruationen och variera över tid i frekvens.
För en mindre grupp kvinnor kan besvären pågå tio-tjugo år.  (Bixo & Landgren 2015,
ss. 83-91); Westström, Åberg, Andersson & Jönsson 1997, ss. 136-150). 

Kvinnor  som  röker,  håller  låg  fysisk  aktivitet,  är  överviktiga  eller  har  låg
socioekonomisk  ställning  löper  högre  risk  att  besväras  av  uttalade  vasomotoriska
symtom. Kvinnor mitt i en meningsfull karriär eller som på annat sätt upplever att de
har viktiga åtaganden drabbas ofta i lägre grad. Yrkesarbetande, i synnerhet ett omtyckt
sådant, är en starkt skyddande faktor. Samband mellan god förmåga till stresshantering
och  bättre  förmåga  att  tolerera  symtom  som  vallningar  finns  också  (Sundström-
Poromaa, Stetz-Holm & Hammar 2015, ss. 27-39.). I en populationsbaserad studie från
Finland skriven av Katainen, Siirtola, Engblom, Erkkola  & Polo-Kantola (2014, Ss.
402-413) där 3421 kvinnor mellan 41- 54 år deltog, visade det sig även här att en hög
socioekonomisk  status  och  en  hälsosam  livsstil  hade  många  fördelar  på  kvinnors
upplevelse av livskvalitet. Studien visade även att de kvinnor som fortfarande arbetade
upplevde  färre  problem kring  klimakteriet  och  en  högre  livskvalitet  än  de  som var
pensionerade  eller  arbetslösa.  Högutbildade  upplevde  minst  problem,  de  var  mer
medvetna  om hälsosamma levnadsvanor och använde östrogen i  högre utsträckning.
Vasomotoriska  symtom  var  de  absolut  mest  förekommande  i  samtliga  av  deras
åldersgrupper. I en annan studie på latinamerikanska kvinnor genomförd av Blümel,
Chedraui,  Baron,  Belzares,  Bencosme,  Calle,  Danckers,  Espinoza,  Flores,  Gomez,
Hernández-Holguin,  Monterrosa,  Mostojo,  Navarro,  Ojeda,  Onatra,  Royer,  Soto,
Tserotas & Vallejo (2011, ss. 778-785) deltog 8373 kvinnor mellan 40-59 år avseende
vasomotoriska  symtoms  förekomst,  duration  och  vilken  påverkan  den  har  på
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livskvaliteten. 9,6 % av kvinnorna upplevde sig ha svåra besvär med vallningar som
påverkade dem i deras vardag och sänkte deras livskvalitet. Även denna studie visar på
att de med låg utbildning hade fler problem. Barnlösa kvinnor påverkades också i högre
grad liksom kvinnor som levde på hög höjd. 

Urogena symtomen

Torra, sköra slemhinnor i slidan är vanligt förekommande hos kvinnor i klimakteriet och
är som mest uttalat tre-fyra år efter menopaus. Hälften av alla kvinnor i klimakteriet
drabbas  av  atrofi.  Skivepitelet  i  vagina  förlorar  sitt  kollagen  och de  yttre  cellagren
försvinner  (Sundström-Poromaa,  Stetz-Holm & Hammar  2015,  ss.  27-39).  Vecken  i
vaginalväggen blir slätare och slemhinnan blir skörare och mer känslig. Det samma sker
i urinröret. PH värdet i slidan stiger och sammantaget orsakar detta torrhetskänsla och
smärtor  vid  samlag,  trängningar  och  miktionssveda.  En  ökad  risk  för
urinvägsinfektioner föreligger (Bixo & Landgren 2015). Besvär av inkontinens och av
att läcka urin debuterar eller accelererar ofta under klimakteriet. Färre än hälften av de
som lider av inkontinens söker hjälp av sjukvården. Det är symtom som fortfarande är
belagda med skam (Jonasson& Falconer 2015, ss. 307-316).

Osteoporos

Benmassan byggs upp under tonåren och är som högst vid 35 års ålder, därefter sker en
kontinuerlig minskning. Östrogen är en viktig faktor för bevarande av benmassa och
efter klimakteriet minskar denna snabbare. Efter menopaus ökar riskerna markant för
frakturer  av  olika  slag.  Varannan  kvinna  får  någon  gång  i  livet  en  fraktur.
Postmenopausala  kvinnor  omvandlar  binjurehormonet  andostendion  till  östron  i  den
perifera vävnaden. Det är med anledningen av detta som kvinnor med måttlig övervikt i
lägre grad drabbas av osteoporos än smala kvinnor (Bixo & Landgren 2015, ss. 83-91).

Psykiska besvär

Många  olika  symtom  så  som  svårigheter  att  somna,  vakna  mitt  i  natten,  trötthet,
nedstämdhet,  ökad  labilitet  och  känslighet  kopplas  till  klimakteriet  men  depressiva
symtom tycks mer vara kopplade till åldern än östrogenbristen då de förekommer lika
ofta  hos  den  manliga  befolkningen.  Däremot   kan  självfallet  sömnsvårigheter  och
trötthet hos kvinnor med nattliga svettningar kopplas sekundärt till en störd nattsömn
(Bixo & Landgren 2015, ss. 83-91).  Emellertid har senare års forskning  visat att tiden
före menopaus är extra sårbar och att de som tidigare i livet haft depressioner då löper
högre risk att återinsjukna. Kvinnor som tidigare besvärats av premenstruellt syndrom
(PMS) löper också större risk för depressioner (Bixo & Landgren 2015, ss. 83-91). I en
svensk  studie  av  Li,  Borgfeldt,  Samsioe,  Lidfeldt  & Nerbrand  (2006,  Ss.  306-318)
framkommer att 40 % av kvinnorna de undersökte uppvisade emotionella förändringar
så som stress och sömnproblem. Fler än hälften rapporterade trötthetskänslor och över
60 % kände en  ökad nedstämdhet.  Dessa  sammanföll  med kvinnor  som var  ogifta,
arbetslösa, storrökande och/ eller överviktiga. Denna studie visade även att depression
var  något  vanligare  bland  högutbildade  kvinnor.  Så  väl  depression  som  ångest  är
problem som inte entydigt och endast kan skyllas på klimakteriet. Socioekonomiska och
livsstilsfaktorer påverkar. Katainen at  al.  (2014, ss. 402-413) visar att  förvärvsarbete

5



ofta tycks skydda mot depressiva symtom. Arbetande kvinnor har bättre självkänsla och
känner sig behövda och viktiga, något som verkar skyddande. Kvinnor med högt BMI
och  rökare  hade  fler  depressiva  symtom,  något  som  överensstämmer  med  tidigare
gjorda studier. Personligheten verkar ha stor påverkan på hur svåra symtom kvinnor får
och hur  de upplevs.  I  en kvantitativ  studie  av Bauld & Brown (2008,  ss.  160-165)
undersöktes sambandet mellan psykisk påverkan i form av ångest och depression under
klimakteriet med kvinnornas nivå av emotionell intelligens och negativa inställning till
klimakteriet.  Studien  visade  ett  klart  samband  mellan  de  som  hade  låg  emotionell
intelligens och de som upplevde störst besvär samt ett högre mått av stress, ångest och
depression. 

Sexualitet

Lusten och sexualiteten är individuell under klimakteriet precis som för yngre kvinnor.
Sexualiteten påverkas av den övriga hälsan och att vilken relation kvinnan har till sin
partner. Vissa kvinnor  upplever  en sänkt  lust  medan andra kan känna sig friare  när
risken för en oönskad graviditet inte längre finns. Kvinnors sexuella problem vid den
här tiden hör ofta ihop med torra slemhinnor och nedsatt lubrikation. (Hellström 2009,
671-677.) Nattliga svettningar kan också inverka negativt på sexlivet och lusten. (Bixo
& Landgren 2015, ss. 83-91). En spansk studie av Gobena., Fraces., Pauli. & Gascon.
(2008,  Ss.  47-52)  hade  som syfte  att  beskriva  kvinnors  sexuella  upplevelser  under
klimakteriet.  Deras  resultat  visar  att  det  framförallt  är  familjära  eller  strukturella
svårigheter  som påverkar  sexlivet  negativt.  Brist  på ork och intimitet  men också ett
reducerat utrymme för privatlivet då de hade åldrande föräldrar eller vuxna barn som
bodde  hemma.  Studien  av  Katainen  at  al.  (2014,  ss.  402-411)  säger  att  sexuella
funktioner  försämras  med åldern.  Torra slemhinnor  i  underlivet,  en nedsatt  lust  och
olika livshändelser kan bidra till det. Gifta kvinnor hade ett sämre sexliv än både änkor
och ensamstående. Den minskade sexuella lusten hos gifta kvinnor kan förklaras med
vanor, rutiner, sexuella förväntningar och könsbundna roller. Studien visade också att
pensionerade  kvinnor  hade  ett  sämre  sexliv  än  både  yrkesarbetande  och  arbetslösa
kvinnor. 

Behandlingar

Många kvinnor besväras av symtom som hör klimakteriet till och erbjuds i första hand
hormonersättande läkemedel. Syntetiska östrogener indelas i högpotenta, medelpotenta
och lågpotenta.  De högpotenta förbehålls p-piller, lågpotenta används för urogenitala
atrofibesvär  medan  medelpotenta  används  peroralt  eller  transkutant  vid
klimakteriebesvär  som värmevallningar  och svettningar. Även sömnbesvär  med eller
utan  vasomotoriska  symtom  har  visat  sig  förbättras  av  östrogenbehandling,  men
vasomotoriska symtom är den enda tillåtna indikationen för utskrivning av medelpotent
östrogen i Sverige. Principen när klimakteriebesvär behandlas med östrogentillskott  är
att  administrera  lägsta  möjliga dos under så kort  tid som möjligt.  Behandlingen bör
underskrida fem år  då det  är  efter  denna tid  en ökning av  bröstcancer  kan styrkas.
Behandling  med  östrogen  peroralt  eller  transkutant  skall  alltid  kombineras  med
progesteron för att förhindra risken för cancer i endometriet (Bixo & Landgren 2015, ss.
83-91).  Forskningen  kring  hur  effektivt  det  är  med  östrogenbehandling  är  inte  helt
tydlig, Katainen et al.  (2014, ss. 402-413) visar i sin studie att de som inte använde
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östrogen  hade  minst  symtom  men  i  jämförelse  med  hormonbehandlade  kvinnor  så
upplevde de som slutat  med östrogen fler symtom vilket ändå indikerar att  östrogen
lindrar symtom. I studien var det mest deltagare ur den äldre gruppen som behandlades
med  östrogen  och  relativt  få  i  de  yngre  grupperna,  det  kan  förklara  varför  icke
användarna hade minst symtom, de var yngre. 

Behandling med hormoner skrämmer många kvinnor.  De kan via anhöriga och vänner
hört talas om upplevda eller befarade biverkningar och kvällspressen underblåser ofta
olika larm kring hormonbehandling. En konsekvens till detta kan vara att kvinnor med
klimakteriebesvär istället söker sig till hälsokostbutiker för ett, vad det tror, naturligare
och säkrare alternativ i form av naturläkemedel eller kosttillskott. Naturläkemedel säljs
receptfritt och utan uppföljning. De naturläkemedel som används mot klimakteriebesvär
är traditionella växtbaserade läkemedel och för sådana finns inga krav på dokumenterad
effekt från Läkemedelsverket.   Kravet som finns är femton års erfarenhet av medlet
inom  EU  och  att  Läkemedelsverket  gjort  en  enklare  utvärdering  av  kvalitet  och
säkerhet. För kosttillskott krävs varken godkännande eller utvärdering då de lyder under
Livsmedelslagen.  Studier  som  är  gjorda  på  de  hälsokostpreparat  som  finns  på
marknaden för klimakteriebesvär visar att underlaget är för vagt för samtliga preparat
och att en allmän rekommendation inte låter sig göras. Bland kosttillskotten saluförs
bland annat sojaprodukter, rödklöver, vitaminer och mineraler. Även här finns det inte
tillräcklig  dokumentation  kring  effekt  eller  farmakokinetik  för  att  det  skall  kunna
rekommenderas (Bixo 2015, ss. 57-62) . 

Kvinnor  i  klimakteriet  kan  göra  mycket  för  att  själva  förbättra  sitt  liv  och  minska
symtomen  av  den  sjunkande  östrogenhalten,  det  visar  mängder  med  studier.
Förvärvsarbete har en positiv inverkan på de kroppsliga symtomen medan högt BMI,
rökning  och  ett  stort  alkoholintag  har  en  negativ  inverkan.  Överviktiga  och  rökare
drabbas  också  oftare  av  depression  och ångest  (Katainen  at  el.  2014,  ss.  402-413).
Kvinnor med hög utbildning och kvinnor som motionerar regelbundet och håller vikten
upplever högre livskvalitet. Fysisk aktivitet är därför viktigt för kvinnor i klimakteriet.
En insikt om detta kan leda till att klimakteriet uppfattas som en möjlighet att förändra
sitt liv (Moilanen, Aalto, Raitanen, Hemminki, Aro & Luoto 2012). 

Klimakteriet som livsfas

Klimakteriet är en tid i livet som är omgiven om många myter och föreställningar. I
Läkartidningen skriver Hovelius, Ekström, Essevelt, Landgren & Vinge (2000, ss. 5927-
5930) om detta. Författarna menar att det i vår del av världen finns det tre olika synsätt
på  den  tid  som  i  dagligt  tal  kallas  för  övergångsåldern  och  som  inträffar  i
femtioårsåldern  hos  kvinnor.  Klimakteriet  kan  ses  medicinskt,  som  ett  hormonellt
bristtillstånd som varar livet ut. Det kan även ses som en social konstruktion eller som
en  utvecklingsfas  i  kvinnors  liv.  Enligt  författarna  finns  det  en  stor  fara  att  se
klimakteriet  som ett  hormonellt  bristtillstånd då det  kan leda till  att  sjukliggöra alla
dessa kvinnor och att  fokuset  på medicinering  blir  den överordnade lösningen.  I  en
annan  svensk  studie  genomförd  av  Lind-Åstrand,  Hoffmann,  Hammar  &  Kjellgren
(2007, ss. 509-517) undersöktes tjugo kvinnor som sökt medicinsk rådgivning för sina
klimakteriebesvär.  Forskarna  ville  undersöka  om och  hur  kvinnornas  inställning  till

7



klimakteriet  varierade.  Slutsatsen  blev  att  det  är  väldigt  individuellt  hur  kvinnor
upplever övergången till klimakteriet så väl psykiskt som fysiskt. En av kvinnorna med
utländsk bakgrund var positiv till att åldras då det i hennes kultur sågs som någonting
fint att åldras och som gav en högre status både inom familjen och i samhället. Flertalet
kvinnor var nöjda med att slippa menstruera men för en kvinna var det en sorg att inte
längre vara fertil. Kvinnorna rapporterade både positiva och negativa faktorer med att
lämna den fertila tiden bakom sig och alla kvinnor är unika i sitt förhållningssätt till
detta.

”Den ilskna klimakteriekärringen” är en vanligt förekommande benämning på kvinnor
i klimakteriet i skämt och i tal i vardagen skriver Charpentier i boken Kvinnor, kropp,
hälsa  (2007,  ss.  119-144).  Samhällets  ideal  och  kultur  påverkar  hur  den  åldrande
kvinnan blir betraktad och bemött. Enligt det biomedicinska sättet att se på kvinnan blir
känslor som ilska och oro bemött som något patologiskt som kan och bör behandlas.
Men  den  biomedicinska  forskningen  kritiseras  för  att  förminska  kvinnan  till  sin
hormonella status.  Exempel lämnas i boken där gynekologer  råder kvinnor att  göra
uppehåll med sina hormontabletter och att återta dem ”när de börjar känna sig arga
igen.”      

Den svenska kvinnans hälsoläge är gott. Kvinnor lever generellt längre än vad män gör.
År  2003  var  den  förväntade  livslängden  82  år  för  kvinnor  och  78  år  för  män.  
Ändå är det så att kvinnor i arbetsför ålder är mer korttidssjukskrivna än vad män är. 
Kvinnor besväras oftare av ångest och depressionsproblematik.  De har mer krämpor än
vad män har och söker sjukvården oftare. Medicinsk forskning har traditionellt alltid
handlat om män, sjukvårdsstatistik som skall vara könsneutral har uppkommit utefter
undersökningar av män och mer specifikt kvinnliga hälsoproblem har det inte funnits
särskilt mycket intresse kring. Delvis är det därför som kvinnor söker vård oftare än
män. Deras symtom och deras problem passar inte in i  sjukvårdens korridor av vad
hälsa och ohälsa är. Kvinnors psykiska ohälsa omvandlas och visar sig ofta som fysiska
besvär. Ångest och sorg kan ta sig uttryck i smärtor (Sundström 2015, ss. 27-39). 

Barnmorskans roll för kvinnan i klimakteriets

Barnmorskan kan hjälpa kvinnor i klimakteriet  i samtal genom att undersöka hennes
nivå  av  kunskap  kring  kroppens  symtom  och  undervisa  kring  dessa  samt
behandlingsmöjligheter. Barnmorskan kan stödja friskfaktorer  och ge råd kring  vad
kvinnan kan göra själv för att lindra symtom. Det är även av vikt att föra samtal kring
övergången  mellan  att  vara  fertil  och  inte  längre  fertil  för  att  bedöma  kvinnans
beredskap och syn på att åldras. Barnmorskan kan även hänvisa till gynekolog och på
några ställen i landet till klimakteriemottagningar (Hogg 2009, ss. 569-570). I en svensk
studie av av Ekström, Esseveld och Hovelius (2005, ss. 21-53) framkom att osäkerheten
för det nya är något som kvinnorna fruktade mest, att inte veta när klimakteriet skulle
börja och sluta, och vilka symtom de skulle komma att  få. De copingstrategier  som
kvinnorna använde sig av var att försöka bevara livet som det var, att begränsa besvären
och att omvärdera livet för att få fortsätta vara sig själva. Det är osäkerheten som driver
kvinnorna till lösningar, för vissa innebar det hormonbehandling för andra motsatsen.
Enligt författarna är det av största vikt att läkaren (eller i det här fallet barnmorskan)
försöker sätta sig in i just denna kvinnas syfte till varför hon söker vård och vad som är
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viktigt för henne.  Det centrala i barnmorskans arbete med kvinnor är att främja hälsa.
”Hälsa är något som människan är, snarare än har.” En människa kan alltså uppleva
hälsa  och  välbefinnande  trots  sjukdom  eller  komplikation,  hon  kan  även  uppleva
motsatsen som alldeles frisk. Berg (2009, ss. 47-51) som även skriver: ”Väsentligt för
upplevelse av hälsa är att ha hopp och känna tilltro till hälso- och sjukvården samt dess
personal.”

PROBLEMFORMULERING

Få kvinnor går genom klimakteriet  utan några som helst symtom. För vissa kvinnor
innebär det omvälvande besvär som påverkar dem i hela sin existens medan det för
andra innebär mer diskreta tecken. Det finns mycket forskning kring klimakteriet utifrån
ett  medicinskt  synsätt,  kring klimakteriet  som en diagnos och kring den hormonella
behandlingen  men  mindre  kring  kvinnors  egna  upplevelser  om  denna  tid  i  livet.
Avsikten med denna studie är att fånga kvinnan mitt i livet för att eftersöka hur hon
tänker  och känner  kring  sina  eventuella  besvär  och  kring  den omställning  som det
innebär att gå från fertil kvinna till inte längre fertil. 

SYFTE

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelse av livsfasen klimakteriet. 

METOD

Utformning

Författaren önskade en djupare förståelse av vad det innebär att som kvinna befinna sig i
livsfasen klimakteriet.  Med anledning av detta valdes en kvalitativ metod. Studien är
gjord enligt en kvalitativ innehållsanalys. Metoden är ypperlig för att tolka olika typer
av  texter,  den  kan  ske  på  olika  nivåer  och  används  med  fördel  inom  exempelvis
vårdvetenskap eller beteendevetenskap. I detta fall är texten som har analyserats svar på
intervjufrågor som är transkriberade till text. En induktiv ansats har använts. Induktiv
ansats innebär en förutsättningslös analys av texten och lämpar sig väl för att undersöka
människors  upplevelser  av  olika  händelser  eller  skeenden  (Lundman  &  Hällgren
Graneheim  2012,  ss.  187-203).  En  innehållsanalys  kan  genomföras  med  olika
abstraktionsnivåer,  den  kan  ses  utifrån  ett   manifest  eller  ett  latent  innehåll.  Det
manifesta innehållet innebär att forskaren utläser det som faktiskt uttrycks i materialet
och  den  latenta  hållningen  är  mer  att  analysera  vad  som  är  innebörden  av  den.
Författaren till denna studie har genomfört en manifest analys för att utläsa texten efter
intervjufrågorna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012. ss. 189). 

Urval
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Inklusionskriterier för att delta i studien var att kvinnan befann sig i åldern 46-56 år och
att  hon  hade  känt  av  någon  form  av  klimakteriesymtom.  Författaren  eftersökte
svensktalande kvinnor för att underlätta intervjusituationerna. Med dessa kriterier ville
författaren fånga in kvinnor och deras upplevelser inför, under och efter klimakteriet.
Barnmorskor exkluderades från att delta då dessa kunde antas ha en större kunskap och
annan insikt i  hur klimakteriet  fungerar samt rakare vägar till  att  söka hjälp än den
allmänna kvinnan. Detta skedde efter noga övervägande för att inte fånga kvinnor med
specialkunskaper  inom ämnet.  Huruvida det  var korrekt  och om resultatet  med dem
inkluderade hade blivit annorlunda kan diskuteras. Kvinnorna som valdes ut i studien är
mellan 48-56 år gamla. Samtliga är gifta eller sambo och lever med en manlig partner.
Alla  utom en har  barn.  Fyra av kvinnorna har fortfarande hemmavarande barn.  Tre
kvinnor  har  högskole-  eller  universitetsutbildning  och  resterande  gymnasium  eller
grundskola som högsta utbildning.  Samtliga kvinnor hade erfarit  klimakteriesymtom,
fem av kvinnorna hade upphört att menstruera.

Deltagarna  rekryterades  via  en  efterlysning  på  det  sociala  mediet  Facebook.  
Cirka tjugo kvinnor förmedlade sitt  intresse och därefter  valdes  sju stycken ut efter
inkludering och exkluderingskriterier. Initialt hade författaren tänkt sex deltagare då det
kändes  som en hanterbar  mängd  att  hantera  själv  i  det  stora  arbete  det  innebär  att
intervjua,  transkribera och analysera varje deltagares  textmassa.  Detta  utökades med
ytterligare en deltagare som ansågs intressant för studien då hon skilde sig från flertalet
av de andra, exempelvis genom att ha en yrkesbakgrund i manliga branscher och genom
att  vara  aktiv  inom  kvinnoorganisationer.  Författaren  försökte  välja  olika  typer  av
kvinnor med hänseende till yrke, utbildning, ekonomi, politisk hemvist och ålder. Detta
för att i förhållandet till det lilla urvalet försöka nå en så bred förståelse som möjligt.
Flertalet kvinnor har författaren någon form av ytlig relation till men endast en var väl
bekant.  Samtliga  kvinnor  som  förmedlat  sitt  intresse  och  senare  tillfrågades  om
deltagande i studien vidhöll sitt intresse och deltog sedermera i studien.  

Datainsamling

Intervjuerna  genomfördes  med  semistrukturerade  frågor  till  sju  stycken  kvinnor.
Semistrukturerade  intervjuer  innebär  att  frågor  ställs  utifrån  områden  istället  för
utstakade frågor.  Det ger informanten mer frihet och intervjuaren styr samtalet snarare
via  uppmuntrande  stödfrågor  inom  olika  ämnen  än  genom  direkta  frågor.  Detta
resulterar  i  att  intervjuerna  skiljer  sig  åt  och  inte  alltid  fokuserar  på  samma  saker.
(Reinecker & Stray Jörgensen 2012).

Intervjuerna  skedde  i  vissa  fall  i  informantens  hem  och  i  andra  fall  per  telefon.
Informanterna valde i de flesta fall själva hur och var intervjun skulle ske. I två fall var
det  geografiska  avståndet  sådant  att  telefon  var  enda  alternativet.  Informanterna
intervjuades en i taget och alltid ostört med författaren. Intervjuerna var 20-40 minuter
långa.  De  spelades  in  med  hjälp  av  en  diktafon  och  transkriberades  därefter.
Transkribering innebär att hela intervjun skrivs ner ordagrant med pauser inklusive läten
och känsloyttringar som inte är ord. En pilotintervju genomfördes (Informant nr 4) och
handledaren tog del av den transkriberade versionen och godkände denna. 
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Genomförandet av analysen

Då allt material var transkriberat och varje informant tilldelats ett nummer lästes texten
igenom noga och vid så många tillfällen att texten blev bekant och kunde återberättas.
All samlad text sågs som  analysenhet.  Den transformerade texten kondenserades och
omvandlades till  meningsbärande enheter.  Texten abstraherades än mer och kärnan i
varje  meningsbärande  enhet  blev  till  en  kod.  Koden  får  ses  som  en  etikett  på
meningsenheten.  Därefter  framträdde  underkategorier  och  kategorier.  En  kategori
består av flera koder som har ett liknande innehåll. En kategori svarar på frågan ”Vad?”
Underkategorierna  ligger  nära  kategorierna  och  har  olika  abstraktionsnivå.
Analysarbetet gick inte spikrakt utan skedde under en ständigt pågående förändring där
de  meningsbärande  enheterna  tilldelades  olika  koder  och  sorterades  in  under  olika
underkategorier. Reflektionen pågick fram och tillbaka, böljande och med nya insikter
som ibland sparades och ibland förkastades. (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss.
187-203). 

Till slut framkom tre kategorier med underkategorier. 

Kategori  1.  Negativt,  nonchalant  och naturligt  med underrubrikerna:  Upplevelsen av
bristande kunskap, Upplevelsen av att inte ha någon att tala med och Upplevelsen av
andras bemötande. 

Kategori 2. Svettigt, svårt och segervisst med underrubriker: Blödningen, en prövande
påminnelse, Den fruktade värmen, Den förändrade kroppen, En psykisk balansgång och
Vinster i förluster.

Kategori 3 Underbar, utsatt och i utveckling med underrubriker: Den komplexa lusten,
Självbildens kamp och I backspegeln.  

Förförståelse

Förförståelse  är  något  vi  alla  har  och  bär  med  oss.  Den  är  summan  av  alla  våra
erfarenheter. Livet  och vardagen skulle  bli  för krånglig om allting  skulle  reflekteras
över. I denna studie har författaren försökt att lyssna förutsättningslöst och sedan låta
texten tala för sig själv så långt det är möjligt. Karin Dahlberg (2014) ss. 70 skriver ”Att
ha ett  livsvärldsperspektiv  och  ambitionen  att  vara  öppen  och följsam för  det  som
studeras  och  undersöks  innebär  att  inte  bestämma  det  obestämda  för  snabbt  eller
ovarsamt.”  Förförståelsen handlar om den bild som forskaren har om fenomenet som
studeras,  det  inkluderar  teoretisk  kunskap,  tidigare  erfarenheter  och  förutfattade
meningar. Det finns olika uppfattningar kring huruvida förförståelsen skall eller ens kan
sättas inom parentes och om det i så fall är av godo eller inte. Den största delen av vår
förförståelse är vi inte medvetna om och kan inte sättas åt sidan hur mycket vi än önskar
det (Lundman & Hällgren Granheim 2012, ss. 187-203). 

Etiska överväganden 
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Enligt  Lag 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor ska forskare
som avser att studerar människor eller biologiskt material från människor ansöka om
etisk prövning. Enligt § 2 i samma lag är högskolestudenter som skriver uppsatser på
grund-  eller  avancerad  nivå  undantagna  från  denna  prövning.  
Enligt  samma lag som trädde i  kraft  i  januari  2004 får forskning endast utföras om
informanterna har samtyckt till  forskningen som avser honom eller henne. Samtycke
gäller endast om informanten erhållit information om forskningen. Detta samtycke skall
ske  frivilligt,  forskningen  ska  vara  noggrant  preciserad  och  dokumenterad.  
Ett  samtycke  kan  när  som  helst  tas  tillbaka  med  omedelbar  verkan  och  utan  att
ifrågasättas (Vetenskapsrådet 2011). Informanterna informerades skriftligt  och muntligt
i förväg om studiens syfte. De fick då även kontaktinformation till såväl författaren som
handledaren för studien.  De informerades även om att de när som helst kunde avbryta
sitt  deltagande  utan  att  behöva  ange  något  skäl.  Informanterna  stod  inte  i
beroendeställning till författaren och har inte haft andra skäl till sin medverkan i studien
än  att  de  frivilligt  önskat  så.   I  samband  med  intervjun  fick  de  skriva  på  ett
samtyckesformulär.  Deltagarna  i  studien  har  kontaktats  en  och  en,  de  har  ingen
kännedom  om  varandra  och  har  försäkrats  anonymitet  genom  hela  processen.
Inspelningarna av intervjuerna har endast genomlyssnats av författaren och raderas efter
avslutad transkribering. Det transkriberade materialet har förvarats på säkert ställe och
efter analys strimlats sönder. 

RESULTAT

Negativt, nonchalant och naturligt

Kvinnorna  som  intervjuades  i  föreliggande  studie  gav  uttryck  för  hur  de  inför
klimakteriet  visste  mycket  lite  om  vad  den  nya  livsfasen  skulle  innebära.  Deras
begränsade insikter om klimakteriet var att det var något negativt och besvärligt.  De
sköt det framför sig med inställningen att detta är något naturligt som alla kvinnor måste
igenom men samtidigt något ointressant och nästan skamfyllt som ingen är intresserad
av att  tala  om,  inte  ens  sjukvården.  De fann sig  i  att  vara  vilsna  av  rädsla  för  att
nonchalans  de  tyckte  sig  bemötas  av  från  andra.  Den  egna  inställningen  innan
klimakteriet var att symtomen hörde ihop med att åldras, vilket få fann lockande, och att
kvinnor i klimakteriet var bitska och lättstötta. Klimakteriehäxor. 

Upplevelsen av att  ha bristande kunskap

Flertalet av de intervjuade kvinnorna beskrev att de inte kände till särskilt mycket om
klimakteriet  innan det inträffade. De upplevde att de saknade kunskap och hade inte
heller  tänkt  så  mycket  på  det  i  förväg.   När  det  talades  om  klimakteriet  i  deras
omgivning var det ofta i negativa, förminskande och skämtsamma ordalag eller i förbi
farten. Ord som klimakteriekärring eller  klimakteriekossa nämndes i varenda intervju.
Kvinnorna upplevde att de tappade sitt värde som kvinna och blev till de här öknamnen
som klimakteriehäxa/ klimakteriekärring/ klimakteriekossa. Även kvinnorna själva hade
denna  bild  innan  klimakteriet.  Intrycket  från  intervjuerna  är  att  kvinnorna  in  i  det
längsta höll den framtida nya livscykeln framför sig. 
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”Ingenting man talade om överhuvudtaget så man visste väldigt lite om det, mer än de
där öknamnen… klimakteriekärring… och det blossande röda.” Informant 2. 

Samtliga informanter gav uttryck för att deras inställning till klimakteriet  i förväg var
att det, på gott och ont, var något naturligt. När det väl hände konstaterade kvinnorna
att det var tid för det och att det är något som alla kvinnor ska igenom. Upplevelsen av
något ofrånkomligt. Klimakteriet blev till någon slags slutstation, början på slutet och
en övergångsperiod  mellan  kvinna  och åldring.  Likt  döden blev  det  någonting  som
gömdes undan i framtiden. 

”Jag tänkte inte så mycket på det innan, det låg i framtiden.” Informant 3. 

Upplevelsen av att inte ha någon att tala med

Inte heller var kunskapen om vart informationen kunde tänkas inhämtas särskilt stor.
Kvinnorna talade i något fall med en väninna, i annat fall med sin mamma men i de
flesta fall talade de inte med någon. Deras inställning var att de inte är speciella, att
klimakteriet är något negativt och att ingen var intresserad. Klimakterietecken sågs som
ålderstecken och åldrandet upplevdes inte positivt. Som icke fertil upplevde kvinnorna
att de var ointressanta för så väl professionen som i sociala sammanhang. Klimakteriet
och klimakteriebesvär var något fult och tråkigt som inte andra ska belastas med. 

”För det är ingen… det är ingen som är intresserad av det här och hur jag mår om de
inte är i samma situation själv. Inte att det är pinsamt och privat utan mer att ingen är
intresserad.” Informant 2.

Genom  att  inte  tala  om  sina  upplevelser  blev  kvinnorna  till  en  omedveten  del  av
hemlighetsmakeriet,  det verkade inte falla dem in att andra kvinnor kanske upplevde
dem som ointresserade när de inte delade med sig. Delade erfarenheter och att kunna
spegla sig i någon annan med i samma situation skulle kunna underlätta för kvinnor att
finna förståelse och acceptans.  En insikt i att inte vara ensam om en känsla eller ett
symtom sätter känslan i ett större sammanhang. Vikten av att få en diagnos är väl känd
inom sjukvården och samma sak gäller här. En informant ger uttryck för hur hon kände
sig deppigare under klimakteriet men beskriver även att det blev lättare när hon insåg
vad nedstämdheten berodde på. En väninna öppnade sig för henne och beskrev samma
känslor som hon själv bar på. Med insikten om att andra kvinnor också upplever en
nedstämdhet under åren i klimakteriet blev känslorna mindre skrämmande och lättare att
uthärda. Även om känslorna inte alltid delades med andra kvinnor verbalt upplevdes det
som en trygghet att inte vara ensam om sitt mående.  

”Jag tyckte jag blev deppig. Och det var det allra svåraste. Inte riktigt deprimerad men
mer  olustig.  Olustig  kan  man  säga.  Nedstämdheten  gick  över. Jag  vet  inte  om jag
bearbetat det just för att man vet vad det är för nåt. Acceptans.” Informant 4. 

Kvinnorna  med  besvärande  symtom  som  påverkade  hela  deras  vardag  fann  sig  i
situationen med motiveringen att ”det är väl så här det är.” Att se på klimakteriet som
något  naturligt  och  att  normalisera  inför  sig  själv  kan vara  till  en  hjälp  att  hantera
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symtomen men det kan också bli farligt.  Ingen av kvinnorna med rikliga blödningar
sökte till barnmorska eller gynekolog för ingen av kvinnorna var medvetna om att stora
blödningar i medelåldern även kan orsakas av gynekologisk cancer. 

Även  om  ingen  av  kvinnorna  i  studien   känt  något  akut  behov  av  att  tala  med
professionen så uttrycker många ändå ett behov av att få bekräftat att de förändringar de
upplevde i kroppen och i sitt psykiska mående var normalt. Kvinnorna upplevde att det
inte fanns något naturligt ställe att söka hjälp. Vilken vårdinstans kvinnorna skulle välja
upplevdes  förvirrande  och  oklart,  varken  barnmorskan  eller  vårdcentralen  kändes
självklart. Upplevelser var att var de än kunde tänkas söka, så var det inte rätt ställe.
Kvinnorna uttryckte en komplexitet i att ingen instans var självklar så som det varit och
var i andra sammanhang, då de varit gravida eller då de blev sjuka. I de fall de ändå
försökte var upplevelsen att hamna fel eller av att mötas av ointresse och okunskap. En
kvinna  berättade  att  hon  sökt  läkare  för  besvärande  vallningar,  sömnsvårigheter,
huvudvärk och nedstämdhet och fått bemötande i både ord och attityd att det handlade
om klimakteriet, var normalt och skulle gå över av sig själv. En reaktion av ointresse
och en likgiltighet. Kvinnorna upplever att ingen riktigt vill ta sig an dem och att sett ur
ett medicinskt perspektiv är åldersrelaterade låga östrogennivåer ingenting spännande.
Kvinnorna  i  studien beskriver  med andra ord upplevelsen av en slags  övergivenhet.
Ingen vårdinstans var riktigt  rätt,  ingen instans särskilt  intresserad.  De fick klara sig
själva och det fick gå eftersom det ändå var något ”naturligt.”

”Jag tror inte det finns nånstans för gamla kärringar att vända sig. Det läggs ju alla
möjliga resurser på fertila kvinnor, man har då all världens möjligheter att få hjälp.
Men så fort man inte är fertil längre så glöms man bort lite grann.” Informant 4.

Upplevelsen av andras bemötande 

De kvinnor  som arbetade  på  arbetsplatser  med  stor  del  kvinnlig  personal  fann  det
mindre genant och att det fanns en större förståelse för symtomen. Många av kollegorna
hade varit i samma situation eller närmade sig den själva. Även om klimakteriet sällan
diskuterades  utan  mer  skojades  kring  och  fanns  i  bakgrunden  bidrog  det  till  att
kvinnorna  kände  sig  mer  bekväma.  Vetskapen  om  att  någon  annan  förstår  gör
situationen  lättare  att  bära.  Kvinnorna  kunde  mötas  och  vara  trygga  i  en
kvinnogemenskap där villkoren var samma för alla. 

”Kände inget behov av att prata med nån. Om det varit en ovanlig företeelse så hade
man kanske det men man vet ju att alla går igenom det. Det var helt okej, alla andra
har ju det också, många av mina kollegor gick igenom samma ha ha.” Informant 3. 

De två informanter  som i  större delen  av sina yrkesliv  arbetat  i  en typiskt  manliga
arbetsmiljö  upplevde  det  annorlunda.  Båda  informanterna  upplevde  låg  tolerans  för
kvinnliga besvär överlag då det tolkades som en svaghet av manliga kollegor och som
något negativt och odugligt. Fysiska problem, i synnerhet kvinnliga sådana, uppfattades
som en svaghet och gav de manliga kollegorna anledning till pikar och nedvärderande
skämt. Att vara svag och mindre duglig var ingenting kvinnorna ville bjuda på. I en
matchomiljö  där  det  skämtades  om  att  ”sätt  på  dig  ett  hormonplåster” vid
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känsloyttringar  och där befogad kritik  eller  ilska  från en kvinna nedvärderas  till  att
handla om hormonbrist drar sig många kvinnor för att rättmätigt ta konflikter och  det
öppnar inte upp för förtroendefulla samtal om klimakteriesymtom. 

”Jobbar man med kvinnor så kan man säga 'Usch, jag har mens, jag är sur el ledsen
eller jag känner mej arg'. När man jobbar med män så säger man inte sånt.” Informant
6.

”Jag jobbade i många år inom Försvarsmakten och där var det 'klimakteriekärring'
och  'klimakteriehäxa'  och  'är  du  i  klimakteriet  eller',  där  var  det  ett  skällsord.”
Informant 7

Svettigt, svårt och segervisst 

Klimakteriet påverkade samtliga kvinnor, ingen genomgick den oberörd. Vallningarna 
med plötslig värme, blöta nackar och en rodnad som inte gick att dölja för omgivningen 
påverkade denna upplevelse av livsfasen klimakteriet på olika plan, fysiskt så väl som 
psykiskt. Rent praktiskt men också själsligt. Denna kategori beskriver upplevelsen mitt i
klimakteriet. En tid av prövning men ändå inte nattsvart utan samtidigt med insikter av 
att vinna något annat. Ett friare liv till följd av att menstruationen upphört och att barnen
var mer självständiga men även i upplevelsen av att vara sann mot sig själv, mindre 
brydd av omgivningens tyckande. 

Blödningen, en prövande påminnelse

Upplevelsen  av  stora  och  oregelbundna  blödningar  upplevdes  hämmande  och
handikappande och påverkade på så många olika plan i livet. Där fanns upplevelsen av
praktiska hinder så som att inte kunna arbeta när det var som värst, störas i nattsömnen
av nerblodade sängkläder, hinder i att delta i sådant som normalt berikade livet. Bortsett
från att rikliga blödningar upplevdes begränsande fanns det även en psykologisk faktor.
Rädsla över att i umgänget med andra blöda igenom sina kläder eller att andra skulle
känna lukten av menstruationsblod. Allt detta gav en upplevelse av att begränsas i sitt
dagliga liv och i att vara i sin fulla potential. 

”Jag blödde så mycket och kunde inte ha några vanliga bindor eller ob utan hade en
sådan däringa grön blöja som vi har på jobbet.  Och de första dagarna blödde jag
igenom på nolltid så jag kunde inte jobba när det var de första dagarna.” Informant 1. 

För de flesta kvinnorna i studien innebar blödningsrubbningar enbart att menstruationen
inte kom lika regelbundet  som tidigare utan att  den blev mer och mer sparsam och
dröjde allt längre. Ovissheten om när blödningarna skulle komma kunde upplevas som
besvärligt.  Tidigare  hade  menstruationen  varit  ”som  en  klocka” men  i  början  av
klimakteriet blev den allt mer oförutsägbar. För vissa kvinnor blir omställningen från
något som varit pålitligt och  förutsägbart till annorlunda och nyckfullt en påminnelse
och ett  tecken på att  livet förändras,  en ny fas väntar. Det får ett  symbolvärde som
handlar om mer än menstruation.  Livet i gungning och förändring, livet på väg mot
någonting nytt och okänt. 
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”Det värsta var när man skulle åka på semester. Haha. Man kunde liksom inte planera
in semestern efter mensen längre, det var jättesvårt.” Informant 3. 

Andra såg vinster med att ha hamnat i klimakteriet, något som flera kvinnor gav uttryck
för  var  att  det  är  skönt  att  slippa  ha  mens.  När  menstruationen  upphörde  behövde
kvinnorna inte längre tänka på preventivmedel eller oroa sig över oönskade graviditeter.
Menstruationerna  är  för  många  kvinnor  upplevelsen  av  ett  hinder  i  vardagen,  detta
gällande  såväl  blödningar  som dysmenorré,  PMS och  andra  kroppsliga  besvär.  När
mensen upphörde slapp de fundera på att  ha bindor och tamponger i  beredskap och
upplevde sig fri. En informant beskrev till och med hur hon längtat till klimakteriet i
många år för att hon upplevt sina menstruationer som så besvärliga. För den som ett helt
fertilt  liv besvärats av menstruationen och sett den som ett handikapp som begränsat
livet var det en frihet att den upphörde. Någonting efterlängtat. 

”Jag hade väldigt stora problem varje gång jag fick mens. Mycket smärta, mycket yrsel,
matthet. Så jag tänker att det skulle bara vara jätteskönt att slippa det. Bara en lättnad
att veta att det kommer.” Informant 7 som fortsätter… ”Inte känt av några problem och
det gör väl också att jag ser det som något positivt. Äntligen!!”

Den fruktade värmen

De  besvär  som  kvinnorna  i  denna  studie  ändå  beskrev  som  den  svårast  fysiska
upplevelsen och berättade om med emfas var vallningar.  Vallningar verkade vara det
symtom  på  klimakteriet  som  kvinnor  fruktade  mest  i  förväg,  ett  symtom  intimt
förknippat med klimakteriet, och som det uttrycktes en stor lättnad över  i de fall de
undkom eller fick lindriga besvär av. Vallningarna beskrevs som en värme som kommer
inifrån, är oväntad och som belägrar hela ens existens. Vallningar kan direkt kopplas till
den sjunkande halten av östrogen i kroppen och påverkar kvinnor på många sätt. 

”Vallningarna i sej var ju jobbiga och är jobbiga. ”Ehh, det känns ungefär som om
man är generad och rodnar. Så känns det. Och så kommer värmen så att säga bakifrån.
Om du springer så kommer det ju, ja där svetten rinner ut, men när man får en vallning
är det mer som en… ja, en dusch som kommer bakifrån och som är som, ja klibbig och
svettig och läskig så det är ju ingen dusch, man blir inte ren.” Informant 6. 

Vallningarna beskrevs som en utifrån kommande kraft. Något fullkomligt oförutsägbart
och högst otrevligt, nästan skrämmande som tog dem i besittning och inte gick att värja
sig ifrån. Kvinnorna beskrev hur vallningarna kom både oväntat, ofta och ovälkommet
vid alla tillfällen på dygnet.  En upplevelse av bristande kontroll, av skam och genans
drabbade kvinnorna hårt och gav upplevelsen av osäkerhet. 

”Det kommer som… ehhh, ja en massa värme och det bara strålar ut i hela kroppen.
Och det är väldigt… det är himla obehagligt också. Just det här 'Jag måste ha luft!' och
så slänger man upp ett fönster för man kan inte andas. Man mår inte väl av det. Och
speciellt inte på nätterna när man vaknar och badar i svett.” Informant 2. 
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Nattsömnen påverkades av de nattliga svettningarna. Flera informanter berättade om hur
det var att vakna och bada i svett natt efter natt. De beskrev upplevelsen av att aldrig få
känna sej  fräsch,  av en sönderhackad sömn och en förlamande trötthet  dagtid.   Om
vallningarna som inträffade dagtid i huvudsak beskrevs som besvärande och pinsamma
så verkade de nattliga vallningarna vara mer handikappande och påverkade kvinnorna
på ett bredare plan där övriga livet på ett annat sätt blev lidande med trötthet, nedsatt
sexlust, känslan av minskad kvinnlighet och nedstämdhet.

”Jag fick svettningar jätteofta,  de kunde komma med fem minuters mellanrum alltså
och då blev jag ju genomsvett.  Både på dagen och på natten. Jag kunde vakna var
tredje timma kanske och byta sängkläder för jag var genomvåt.” Informant 1. 

Vallningarna  upplevdes  i  sig  som ytterst  obehagliga  men  utöver  det  så  försatte  det
kvinnor  i  pinsamma  situationer  och  fick  dem  att  tappa  en  del  av  sin  säkerhet.
Vallningarna  kunde  dyka  upp  när  som  helst,  i  de  mest  olämpliga  situationer.  Det
skapade en stress att aldrig veta i förväg och det kunde få kvinnorna att känna att de inte
fick vara i sin fulla potential. De fysiska symtomen som inte gick att dölja signalerade
osäkerhet. Kvinnorna upplevde att de utstrålade nervositet även om så inte var fallet.
Symtomen av en vallning är påfallande lik upplevelsen vid ångest eller en panikattack,
en del att kvinnorna gav uttryck för att de blev emotionellt påverkade medan andra mer
gav uttryck för att de var rädda för att uppfattas så, labila och nervösa. 

”Det är hemskt alltså och sen kommer den inifrån och när som helst. Jag har suttit på
en anställningsintervju och fick en sån där...poff...och på mej satt det i ansiktet. Det är
ju...ju jättepinsamt. Inte för att man är i klimakteriet utan för att man blir svettig, det
verkar som om man är nervös eller så.” Informant 6.

Få  kvinnor  i  studien  försökte  medicinera  bort  sina  symtom.  Det  fanns  en  allmän
skeptisk  hållning  till  hormoner  där  kvinnorna  tvärsäkert  slog  fast  att  ”östrogen  var
farligt och gav bröstcancer” men även en inställning att vallningarna inte var sjukligt
utan en obehaglig effekt av att vara i klimakteriet.  Det fanns tålamod med symtom efter
som dessa tolkades som något väntat och allmängiltigt för alla kvinnor förr eller senare.,
upplevelsen de förmedlade var att detta var något de måste finna sig i och gå igenom.
Kvinnorna i studien såg på klimakteriet och de besvär som den förde med sig som en
naturlig  och  övergående  fas  snarare  än  något  sjukt  som  måste  behandlas.  Den
medicinska hållningen till klimakteriet som finns hos sjukvården verkade kvinnorna inte
känna igen sig i. 

Den förändrade kroppen

Flera av informanterna bekräftade upplevelsen av att de hade torra slemhinnor och att
detta framför allt  påverkade samlivet.  Ingen av informanterna upplevde den grad av
besvär att de medicinerade mot det och ingen av dem använde heller ex glidmedel som
hjälpmedel.  De  torra  slemhinnorna  förmedlades  mest  som  ett  konstaterande.  Torra
slemhinnor kunde leda till nedsatt lust som i sin tur blev sexuellt hämmande. Kvinnan
känner inte igen sin kropp, den reagerar inte så som hon är van. 
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”Torra slemhinnor. Det är väldigt tråkigt. Eftersom det är sexuellt hämmande. Och ja,
det är skittråkigt. Jag är torr i munnen också men det är för all medicin jag äter tänker
jag. Jag vet inte.” Informant 6. 

En psykisk balansgång 

Kvinnorna  i  studien  upplevde  unisont  en  ökad  känslighet  i  varierande  grad.  Oro,
nedstämdhet  och  en  ökad  känslighet  för  att  få  ångest  beskrevs  i  varierad  skala.
Samtidigt menade kvinnorna att andra faktorer än klimakteriet kunde vara bidragande
orsak till detta. Flera av informanterna genomgick parallella kriser av annat slag under
klimakteriet. Det kunde handla om sorg i familjen, relationsproblem eller ekonomiska
svårigheter och kvinnorna hade många gånger svårt att skilja ut vad som var vad i den
nedstämdhet de kände. En kvinna fick ta emot ett oväntat dödsfall av en närstående och
uppger att hon ”gick in i klimakteriet”, det vill säga blödningarna upphörde direkt. 

”Det hände när F [bonusdotter] dog, jag gick in i klimakteriet direkt, bara pang sa det.
Det hände över en natt kan man säga. Så jag hade  inte några långa blödningar eller så
utan det bara...pang...dog.” Informant 6.

I flera fall  hade kvinnorna barn som bodde hemma samt gamla föräldrar som behövde
hjälp.  Arbetslöshet,  relationsproblem och ekonomi påverkade dem. Uttrycket  ”mitt  i
livet” blir  målande  när  dessa  beskrivningar  gestaltas.  Småbarnsåren  är  förvisso
passerade  men  kvinnorna  befann  sig  som en  spindel  i  nätet  och  involverad  i  både
behövande barn och ibland barnbarn, åldrande föräldrar, sjuklig partner och dessutom
sitt eget liv som skulle fungera och organiseras. Den medelålders kvinnan påverkas av
en mängd yttre förhållanden och av ansvar hon skall leva upp till och upplevelsen var
att det inte alltid är lätt att veta vad som är vad bland känslor och symtom. 

”Gamla föräldrar som ska flytta till hem och allt i huset ska röjas ur, ja fy fan, Det har
man ju med i den här åldern.” Informant 5. 

En kvinna reflekterade kring upplevelsen av en ökad känslighet och kring att kvinnor
påverkas hela livet av hormoner, klimakteriet tolkades inte som annorlunda jämfört med
pubertet eller PMS. Med andra ord, kvinnor är vana vid att styras av, påverkas av och
förhålla sig till sina hormoner under hela livet. 

”Det vore ju jätteunderligt om man inte påverkades känslomässigt. Det är ju som en
omvänd pubertet. Och hur var man inte i puberteten, upp och ner från den ena dagen
till den andra och som man var dagarna före mens. Det vore ju konstigt om det var så
att  i  alla andra hormonella perioder så påverkas humöret men inte i  klimakteriet.”
Informant 7. 

Samtliga kvinnor i studien berättar om hur den psykiska hälsan över lag påverkades i
varierande grad. För en del som en nedsatt eller mer nyckfull sinnesstämning medans
andra fick kraftfullare tecken på depression. Samband sågs mellan att de kvinnor som
upplevde mest starkast fysiska symtom även reagerade med att må sämst psykiskt. 
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”Jag mådde psykiskt dåligt. Det kom ju smygande och att… ja, när det var som värst
tänkte  jag  att  nä,  jag  kan…  jag  kan  gå  och  hänga  mej.  Då  var  jag  jättedålig.”
Informant 1.

Så här stark upplevelse av psykisk ohälsa beskrevs sparsamt. Informanterna beskrev i 
högre grad en viss nedstämdhet och oro av skiftande slag. En ökad känslighet, ett större 
mått av vemod. Kvinnorna upplevde att de förändrats i sin sinnesstämning men var inte 
säkra på att det berodde på hormonella förändringar. 

”Jag är inte argare men jag kan få lite ångest och jag kan känna mej deprimerad vissa
dagar. Ha ehh, någon oro i kroppen alltså så där. Svårt att beskriva. Som om man är
nervös för någonting som man inte riktigt vet vad det är.” Informant 4.

Flera  kvinnor  hade  hälsoproblem  och  sjukdomar  i  sin  anamnes  som  var  svåra  att
särskilja  från  klimakteriebesvär.  En  deltagare  med  fibromyalgi  berättade  om
upplevelsen  av  tilltagande  värk  i  kroppen,  en  annan  kvinna  med  migrän  sedan
ungdomen beskrev att hon fått fler och intensivare anfall av denna i samband med att
klimakteriet debuterade. En deltagare reflekterar över det som hon och hennes läkare
tidigare  enbart  tolkat  upplevelsen  av  mental  trötthet  och  tilltagande  ångest  som
utmattningsdepression. 

”Skörare?  Alltså  det  beror  på…  om  det  är  så  att  klimakteriet  påverkar  min
utmattningsdepression och att det är så att läkarna inte ens har funderat på det, det vet
ju inte jag. Jag har frågat om de tror att mitt mående har med klimakteriet att göra men
nej, det tror de inte utan de tycker sig veta att det är depression.” Informant 7. 

Vinster i förluster

Flertalet  av kvinnorna upplevde vinster med att  befinna sig i klimakteriet.  Utebliven
menstruation, frånvaro av symtom som de förväntat sig skulle komma samt en frihet att
vara mer den man vill vara. Upplevelsen av att som medelålderskvinna få lov att ssäga
ifrån  och  att  vara  den  de  ville  utan  samma  fram  från  vare  sig  sig  själva  eller
omgivningen.   Ett  tilltagande  jävlar  anamma.  Kvinnorna  upplevde  att  det  finns  en
allmän acceptans  för  att  äldre  kvinnor  får  ha  mer  skinn på näsan och till  och med
förväntas ha starka åsikter. Kvinnorna i studien upplevde i det en frihet att inte längre
behöva anpassa sig som tidigare. Som äldre upplever många kvinnor att de inte längre
behöver  behaga  och  att  de  fick  kortare  stubin.  De  kunde  äntligen  säga  ifrån  och
accepterade inte tjafs och käbbel. En del kvinnor gav uttryck för att det var skönt att få
vara lite mer  kompromisslösa med sig själva. 

”Det är väl så, när man är tant får man göra vad man vill. Är det någon som kallar en
för klimakteriekärring så får dom väl göra det då.” Informant 4.

Kvinnor med barn upplevde ofta en lättnad över att barnen är stora och att det hade gått
väl för dem. Det var med en känsla av att ha klarat av sitt viktigaste uppdrag i livet,
detta uttrycktes och nu fanns mer tid över för dem själva och deras intressen. Tid att få
vara lite mer egocentrisk och att få sätta sig själv i första rummet. Nu var deras tid att få
blomma ut utan oro över en ofrivillig graviditet eller över vad barnen behövde av dem.
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Den ickefertila delen av livet upplevdes inte bara som en förlust utan även som nya
möjligheter. 

”Jag läste att i Japan kallas det för 'den andra våren'. Och jag, jag tycker nog att det
klingar ganska positivt. Man är liksom färdig med allting, man har gjort  allt det man
ska. Det man ska göra med sin kropp. Det är en ny fas i livet.” Informant 4. 

Underbar, utsatt och i utveckling

Livsfasen  klimakteriet  är  minst  sagt  mångfacetterad,  det  framträder  inte  minst  när
kvinnorna berättar kring upplevelsen av hur de ser på sig själva, på den förändring som
sker med deras kroppar och på att bli äldre. Att åldras och acceptera förändringar kring
lust och självbild bidrar starkt till känslan av utsatthet. För vissa kvinnor var det så att
de upplevde att de förpassades till en roll som över och passé inom yrkeslivet så väl som
inom det mest privata, sin sexualitet.  För andra sågs en utveckling och en chans till
något  nytt.  En  ny  tillfredsställelse  i  sig  själv,  en  högre  förnöjsamhet.  Variationen  i
synsätt uppkomna ur deras tidigare självbild och identitet. Ses ung som ett ideal så är
varje steg därifrån en förlust. I slutet av klimakteriet omfamnade kvinnorna upplevelsen
av sitt nya jag med lättnad över att ha klimakteriet bakom sig och mer fler verktyg i sin
mentala resväska. De fann det underbart! 

Den komplexa lusten 

Flertalet informanter beskrev upplevelsen av en förändrad syn på sig själva i samband
med  att  sexlivet  förändrades.  Förmågan  till  sexuell  lust  och  den  kvinnliga
dragningskraften  på  sin  partner  eller  omgivning  var  för  kvinnorna  i  studien  starkt
förknippat med självbilden. Den minskade lusten tolkade några kvinnor som en bieffekt
av andra fysiska besvär så som torra slemhinnor eller att de aldrig kände sig fräscha
med täta vallningar. Ändå, trots att det var fysiska symtom som påverkade sexlusten tog
kvinnorna  på  sig det,  den  bristande  lusten  blev  till  en  del  av  ett  misslyckande  och
genererade upplevelsen av en förändrad självbild. 

”Den minskade lusten har påverkat.  Jo det  har påverkat.  Det påverkar kanske inte
äktenskapet så mycket eftersom vi har en väldigt god och nära relation ändå, så den är
sexuell ändå eller hur jag ska säga. Vi har fortfarande sex. Men det har påverkat min
självbild, det har det. Alltså som kvinna och sexuell varelse. Det är väldigt tråkigt. Jag
känner mej inte så attraktiv som jag gjorde innan. Jag lider av att  inte ha den där
lusten, jag vill ha lust!” Informant 6. 

Flera kvinnor tog vid olika tillfällen i intervjun upp upplevelsen av att det var skillnad
för män och kvinnor att bli äldre med fördel för det motsatta könet. Detta nämndes så
väl  gällande  den  egna  förmågan  som andra  människors  attityd.  Män  i  medelåldern
förknippas  med pondus  och erfarenhet,  någon som varit  med länge och är  värd  att
lyssna till.  Kvinnorna upplevde att  en medelålders  kvinna   åtnjuter  inte  alls  samma
synsätt utan att hon ses utefter sitt kroppsliga förfall, som gammal och ointressant. Men
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orättvisan gällde inte minst lusten,sexualiteten och synen på män som attraktiva med
sina grå tinningar. 

” Det är sorgligt att bara för att man kommit in i klimakteriet så är man inte sexuellt
attraktiv  längre,  men män… de kan minsann knulla runt hur mycket  de vill  för det
förändras inte, det är klart… inte i samma utsträckning, det blir ju nån förändring men
det är inte alls som för oss kvinnor.” Informant 6.

Några av  kvinnorna gav uttryck för att helt ha gett upp sin sexualitet. De saknade den
egentligen inte men upplevde att relationen som sådan påverkades och det i sin tur var
mer stressande. De beskrev hur deras män sett fram emot en nytändning i relationen när
barnen  vuxit  upp  men  för  kvinnorna  betydde  inte  mer  tid  per  automatik  mer  lust.
Samtidigt  påtalade  kvinnorna  att  de  på  ett  intellektuellt  plan  förstod  att  sex  är
betydelsefullt  för parrelationen.  Det fanns en frustration i att män inte drabbades av
nedsatt lust med stigande ålder utan ångade på i sina behov och begär.  Det upplevdes
som  orättvist  och  den  bristande  lusten  väckte  både  irritation  och  dåligt  samvete
gentemot partnern. Sensualiteten är ett viktigt kitt i en relation, detta uttryckte samtliga
kvinnor. 

”Sexlivet nu är från och till måste jag nog säga. Jag har inte kommit till att sakna det
än. Det är ju lite tråkigt. Jag… haha… saknar det inte så jättemycket, jag klarar mej
gott utan det, det är väl mer mannen som… Men alltså visst, närvaron eller närheten
eller så. Det blir ju annorlunda. Inte så mycket bevänt med det. Ensamt.” Informant 1. 

Kvinnorna beskrev att lusten inte är ett frikopplat fenomen i en kvinnas liv som bara
kan förklaras av hormoner. Precis som under andra delar och skeenden i  hennes liv
påverkades  lusten  av  livssituationen,  partnern  och  vad  som  hände  omkring  henne.
Sexdriften kunde exempelvis påverkas av en bristande intimitet  till  partnern eller  av
ekonomiska bekymmer. 

”Sista åren har lusten gått ner en del men från en hög nivå. Men sen är det ju det här
att allt spelar in. Stressen över ekonomin, att alltid jaga ihop timmar vecka för vecka.
Aldrig kunna boka en resa att se fram emot.” Informant 5. 

En kvinna skilde sig från de övriga i  studien genom att beskriva en ökad lust, något hon
själv trodde hade att göra med upplevelsen av en ökad självkänsla. Denna kvinna hade
en relation som var fem-sex år gammal och som hon träffat efter att barnen blivit stora. 

”Sex  är  ju  bättre  än  någonsin.  Jag  tror  jag,  ehh… man  har  lärt  sig  hur  kroppen
fungerar helt enkelt. Jag tror absolut att jag har mer lust nu än vad jag hade när jag
var ung, det tror jag absolut. Det kan ju ha med den där känslan av säkerhet att göra
också, att  man har mognat helt  enkelt.  Det finns inte så mycket att  vara osäker för
längre.” Informant 4.

Även om denna informant var den som uttalar sig mest positivt om sin lust och sitt
sexliv i studien så framkom att de kvinnor som träffat nya partner efter att barnåren var
var avklarade var mer aktiva i sitt sexliv och hade en större lust i behåll och hade en
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djupare sensualitet  med sin partner än de som varit  tillsammans med samma man i
många år och utsatts för småbarnslivets slitningar. 

Självbildens kamp

Att  hamna  i  klimakteriet  och  inte  längre  vara  ung,  fertil  kvinna  beskrevs  som  en
upplevelse med blandade känslor och innebar både fördelar och nackdelar. Egentligen är
resultatet uttryck för samma sak även om det diskuteras i ”å ena sidan/ å andra sidan
termer” , nämligen att som kvinna inte bli sedd för precis det hon är, kan och presterar
oavsett ålder, utseende eller antalet befruktningsdugliga ägg. 

”Jag kan bli förbannad på den här osynligheten. Nu när jag är äldre och har precis
samma kunskap  och  ännu  mer  erfarenhet  då  verkar  jag  inte…  Jag  finns  inte,  jag
existerar inte, ingen lyssnar på mej och det gör mej förbannad! För hade jag varit man
som fått de grå tinningarnas charm då hade min bakgrund och min erfarenhet höjts till
skyarna. Men nu är det liksom ingenting värt för att jag är tant.” Informant 7. 

”Fördelen är att slippa sexismen. Det är jätte jätte skönt. Att ingen ska hålla på och ta
på en. Det är jätte skönt att kunna gå på fester och glida runt och prata med vem man
vill och ingen kommer och försöker trycka in en i ett hörn eller ta på en eller säga
slippriga kommentarer eller föreslå att vi ska gå iväg någonstans. Det är helt ljuvligt att
slippa det.” Informant 7. 

I reflektionen över den egna självbilden i upplevelsen av sin person vittnade samtliga
kvinnor om ett ökat lugn och ett större behov av ensamhet och tystnad. Deras behov av
umgänge och aktivitet hade förändrats. Lugnet och det egna sällskapet fick en större
betydelse för välmåendet. 

”Och just det här att jag trivs bäst ensam, det är jättehärligt. Att va ensam med min
hund. Gå ut och gå vid havet bara han och jag. Bara gå hemma, sätta på en kopp kaffe
och sitta ute om det är fint väder med hunden bredvid sig.” Informant 2. 

Klimakteriet  beskrevs  inte  som att  kvinnorna  valde  bort  sociala  sammanhang  eller
umgänge utan mer som att de vann någonting nytt. En källa till återhämtning och att
fylla  på  ny  kraft.  En  upptäckt  av  sitt  eget  förtjusande  sällskap  och  av  tystnaden.
Samtliga kvinnor beskrev denna uupplevelse på något sätt. Behovet av att få vara själv
med sina tankar, njuta av att inte behöva prestera eller socialisera. Bara få vara här och
nu, ensam eller tillsammans med ett husdjur som inte krävde något av dem. 

En kvinna beskrev så väl det dubbla i att både känna sig skörare men också starkare.
Kvinnan  i  klimakteriet  upplevs  i  många  fall  en  tunnare  hud  känslomässigt  och  är
närmare sina känslor på gott och ont. Det komplexa i att vara kvinna och människa. På
gott och ont. I ljus och mörker. 

”Jag är inte förändrad i humöret egentligen, men i själen. Ehh… jag känner mig skör
ibland. Att man har lättare för att oroa sej för saker. Barnen då t.ex. Dom oroar man sig
för allting. Man tycker att… ja, jag känner mig mer skör. Det är mer en känsla av, ja
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alltså att man mognar på nåt sätt. Man är inte rädd för att göra bort sig. Och ja, man
är inte rädd för att prata ibland folk och man har en ny säkerhet på nåt vis.” Informant
4. 

Klimakteriet är en komplex tid i kvinnors livscykel. En omvandlingens tid när kvinnan
inte bara kroppen förändras utan i viss mån även värderingar, synen på henne själv och
andras bild av henne. Många kvinnor i klimakteriet eller efter klimakteriet vittnar om
känslan av att vara osynlig. Av att äntligen få göra som man vill, klä sig som man vill,
tycka som man vill. Men också känslan av att inte längre bli räknad med eller tagen på
allvar. En del kvinnor finner att de i sin profession faktiskt blir mer seriöst lyssnade på
när inte utseende och sexualitet distraherar. 

”Den ena sidan är ju liksom att man är förbi. Kanske inte förbrukad så mycket som…
det finns ju nåt härligt i det där att man är sexuellt attraktiv, att man har ett värde i det
som kvinna och som sexuell varelse och det kan jag sakna, det kan jag absolut göra.
Samtidigt ser jag ju att jag är mycket vassare i mitt arbete, man har en större respekt
för mej, en del är till och med lite rädda för mej.” Informant 6. 

Kvinnorna i studien gav inte uttryck för egentlig oro över att bli äldre utan mer att bli
sjuk eller senil och beroende av andra. De välkomnade ålderdomen under förutsättning
att  de fick  behålla  hälsan.  Deras  syn på  åldrandet  påverkades  i  hög grad av  vilken
livskvalitet föräldrar och andra äldre närstående hade. 

”Om man fick leva länge och inte vara senil så skulle det vara jättehärligt. Om man
fick vara som dom på mammas sida som liksom är pigga och alerta och hänger med.
Det enda med att bli äldre är om pensionsåldern höjs… för jag vill åtminstone få några
år där jag har ekonomi och tid att utveckla det jag vill göra.” Informant 7. 

I backspegeln

Väl  på  andra  sidan  klimakteriet,  efter  menopaus,  när  vallningar  lagt  sig  och  en
acceptans  över att  inte  längre tillhöra  de fertila  kvinnorna,  beskrev flertalet  kvinnor
upplevelsen av att livet var behagligt och på många sätt bättre än innan. 

”Jag tycker man är lugnare och mer tillfreds nu. På nåt sätt. Man behöver inte pressa
sig fram som man gjorde innan. Och jag tycker inte det [klimakteriet] är skämmigt alls
nu.” Informant 2. 

Kvinnorna uttryckte förvåning över att  klimakteriet  inte riktigt  blev så som de hade
tänkt eller föreställt sig. På andra sidan, förbi vallningar och andra symtom, och i det
tillstånd som flera av kvinnorna lite skämtsamt beskrev som ”tant” i olika nedsättande
ordalag kunde de konstatera att de inte alls varit så ilskna eller lynniga som de befarat
innan. Inte heller omvandlades de om till någon annan utan deras fåfänga och behov av
att vara kvinna med förmåga att attrahera andra och uppskatta sin egen spegelbild fanns
kvar. En kvinna uttrycker  att  hon inte  blev så som skällsorden beskriver och verkar
uppleva  en  slags  lättnad  över  det.  Hon  blev  inte  ”ilsken” så  som andra  kvinnor  i
klimakteriet hon mött. Kvinnor verkade dela den allmänna syn som finns på kvinnor i
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klimakteriet,  inställningen  att  ilska  hos  kvinnor,  i  synnerhet  äldre  kvinnor,  har  med
hormoner att göra och inte är en adekvat reaktion på något som är fel i omgivningen. 

”Jag kan inte påstå att jag varit en klimakteriekärring. Nej, det har jag faktiskt inte, jag
har varit lugn och sansad.” Informant 3. 

Kvinnorna i studien kunde se fördelar med klimakteriet och att de kommit ut på andra
sidan som starkare och mer erfarna individer. Väl igenom klimakteriet så fann de fler
fördelar  med  livet  än  innan.  I  backspegeln  kunde  klimakteriet  få  en  upplevelse  av
mening, detta beskrevs på olika sätt. En upplevelse av att ha överkommit något svårt
eller något som de oroat sig över och att inte ha förlorat utan snarare vunnit något nytt. 

”Jag vet inte om det här med att man ska eftertanke, just när man kommit till den här
perioden  av  sitt  liv,  det  är  kanske  meningen  att  man  ska  ha  en  mer  eftertänksam
period.” Informant 2. 

Flera av informanterna menade ändå att det varit en besvärlig tid som de kände lättnad
över  att  ha kommit  igenom. Vallningar, blödningsrubbningar  och en  själslig  skörhet
hade  varit  tufft  men  efteråt  öppnades  en  enklare  och  mer  harmonisk  tillvaro  upp.
Perioden hade lett till en ny acceptans av att bli äldre, något som för de flesta inte gick
utan smärta eller sorg men som på andra sidan emottogs som något positivt och rent av
förväntansfullt. 

”Nu när man har landat på andra sidan känns det jäkligt gott.” Informant 3. 

DISKUSSION

Metoddiskussion

Den kvalitativa innehållsanalysen med induktiv ansats visade sig fungera väl på det som
avsågs  att  undersökas,  nämligen  ”Kvinnors  upplevelse  av   livsfasen  klimakteriet.”
Innehållsanalys är lätt att lära sig och tillämpa för den som är nybörjare kring att arbeta
med ett vetenskapligt förhållningssätt.  Metoden lämpar sig väl vid undersökandet av
utvalda gruppers tankar och upplevelser. Begränsningen ligger bland annat i att den har
ett  lågt  vetenskapligt  värde med låg analysnivå och att  det med innehåll  istället  för
innebörd  kan  vara  svårt  att  få  det  djup  på  data  som  behövs  för  validitet  och
generaliserbarhet skall kunna göras (Dahlberg, 2014, ss. 118-122). 

Många spännande mönster framträdde av likheter men också av skillnader. Kvinnorna
som valdes  ut  gjorde  det  med omsorg.  Författaren  anser  att  det  faktum att  flertalet
kvinnor var bekant på någon nivå bidrog till att olika typer av personlighetsdrag kunde
väljas ut och att studien blev bredare än vad den kanske blivit annars. Enligt Dahlberg
(2014, ss. 78-110) möjliggör intervjuer för ny förståelse av erfarenheter och upplevelser.
Viktigt i detta sammanhang är att informanten känner sig trygg och bekväm nog att
berätta kring detta och inte endast leverera det den tror att intervjuaren vill höra samt att
intervjuaren kan känna av när det är just egna erfarenheter och inte allmänt tyckande
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informanten aldrig varit i närheten av. Författaren av denna studie tror att bekantskapen
till kvinnorna bidrog till mer innerliga intervjusituationer.  

En brist med studien anser författaren har varit att den är utförd av en person. Under
analysarbetets gång hade en gemensam reflektion kunnat bidra till ytterligare förståelse
av vad kvinnorna berättade. Författarens brist på erfarenhet av att intervjua påverkade
även  den  studien.  Då  samtliga  intervjuer  var  genomförda  och  transkriberade  och
analysarbetet påbörjades framkom nya frågetecken och en önskan om att exempelvis ha
ställt frågan på annat sätt eller lämnat mer tid åt eftertanke under intervjusituationen.
Flera intervjuer skedde via telefon, för att informanterna önskade så eller för att det
geografiska avståndet var för stort. En viss svaghet kan uppstå i det då minspel och
kroppsspråk går förlorat för den som intervjuar tänker författaren. Begrepp som används
inom  kvalitativ  forskning  för  att  bedöma  resultatet  är:  giltighet,  tillförlitlighet,
överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, ss. 187-203).
Giltighet,  hur sanna är resultaten är. Tillförlitlighet,  huruvida forskaren har verifierat
sina  ställningstaganden  genom  hela  forskningsprocessen.  Överförbarhet,  i  vilken
utsträckning resultaten kan överföras till andra grupper och situationer. Delaktighet, i
kvalitativa  intervjuer  är  forskaren  medskapare  av  texten  och  resultatet  kan  inte  ses
oberoende av denna. Resultaten i denna studie överensstämmer i hög grad med tidigare
forskning. Studien är av liten kvalitativ art med endast sju kvinnors upplevelser och
tankar som grund men det överensstämmer med större studier gjorda på samma tema.
Allmängiltigheten vad det innebär att vara kvinna i den här åldern och fasen i livet tycks
stor. Författaren till studien hör själv till denna grupp av kvinnor samt umgås i hög grad
med andra kvinnor som befinner sig inför eller  i klimakteriet  och förförståelsen blir
därmed svår att bortse ifrån. Kvinnornas verklighet är även författarens hur mycket jag
än  försökt  distansera  mig  från  detta  faktum.  Överförbarheten  tordes  vara  hög  trots
studiens  småskalighet  men  för  ett  starkare  resultat  borde  analysen  möjligen  ha
genomförts som en innebördsanalys istället som mer svarar mot ”hur.” Processen för
studien  redovisas  inte  i  varje  moment  här  men  är  inspekterat  och  godkänt  av
handledaren. 

Resultatdiskussion

Kategorin ”Negativt, nonchalant och naturligt”   behandlar kvinnornas upplevelse på
sig  själva  inför  klimakteriet  samt  hur  de  upplever  att  omgivningen  ser  på  dem.  
Kvinnorna saknade kunskap om klimakteriet samt insikt i vart de kunde vända sig för
att  få  den.  Ingenstans  talas  det  om  klimakteriet.  De  upplevde  ett  ointresse  från
omgivningen och detta från så väl den privata sfären som från professionen. Det stora
ointresset gjorde att de höll tyst om sina besvär och om sina tankar kring klimakteriet.
Kvinnorna  hade  själva  många  gånger  en  negativ  inställning  till  hur  kvinnor  i
klimakteriet  beter sig och/ eller uppfattas. Samtidigt redovisade kvinnorna en syn på
klimakteriet  som något  naturligt  och  i  det  naturliga  uppstod en  acceptans  för  olika
sorters symtom. 

I denna kategori framkom att kvinnorna innan de hamnade i klimakteriet inte funderade
särskilt mycket på vad som skulle komma. Flera kvinnor reflekterade i intervjun över att
det är märkligt då det är något som händer alla kvinnor.  Dessa resultat väcker frågor.

25



Alla kvinnor som får leva och bli gamla kommer att hamna i klimakteriet, det kvinnorna
kände till klingade negativt men ändå hade de inte satt sig in i vad som kunde förväntas.
Synen i samhället på den medelålders kvinnan är att hon är bitsk, arg och ful, det var
kvinnornas upplevelse och detta var svårt att identifiera sig med.  Det framkom även att
kunskapen  om  vad  klimakteriet  innebär  var  låg  innan  och  i  flera  fall  även  mitt  i
klimakteriet. Det som samtliga kvinnor kände till var vallningar som upprepat beskrivs
som ”det blossande röda” och öknamnen samt föreställningarna som följer i dess spår
och  som  omger  kvinnor  i  övergångsåldern.  ”Klimakteriekärring/  klimakteriekossa”
omnämndes av samtliga informanter någon gång under intervjun. Kvinnorna hade ingen
eller få personer att tala med trots att det i fanns ett behovet fanns. De upplevde en
ensamhet. Anledningarna kunde vara både att det upplevdes som pinsamt att tala om
men  också  och  kanske  framför  allt,  att  det  inte  signalerades  något  intresse  från
omgivningen.  Klimakteriet  sågs  som  något  naturligt  men  samtidigt  något  fult  och
ointressant som inte bör talas om, tvärtom döljas, förtigas och fördröja. Flera studier
visar att kvinnor i Europa och USA besväras av fler symtom under klimakteriet än vad
kvinnor i bland annat asiatiska länder gör. Ayers, Forshaw & Hunter (2009, ss. 28-36)
menade i sin studie att detta till hög grad berodde på attityder till klimakteriet som finns
i samhället  och huruvida klimakteriet  betraktas  som ett  medicinskt  tillstånd eller  ett
naturligt  fenomen. Även synen på den äldre kvinnas ställning och värde i samhället
inverkar på hur klimakteriet upplevs. Att bli äldre är ingenting som klingar positivt i
vårt land. På samma sätt hanterar vi vår egen död i västvärlden. Den är naturlig och
något vi alla kommer drabbas av men den är obehaglig så vi talar inte om den. Genom
att  kvinnor  inte  talar  med varandra,  med vänner, kollegor  och andra närstående går
kunskap kvinna till kvinna förlorad. Hemlighetsmakeriet blir självuppfyllande. Kvinnor
i medelåldern är ointressanta och att åldras är något fult, så kan man sammanfatta vad
några informanter sa i frågan. I den förekommande studien framkom det att de kvinnor
som arbetade på kvinnliga arbetsplatser (i dessa fall inom vården), så upplevdes det som
accepterat  att  besväras  av  klimakteriesymtom  och  det  var  ingenting  som  kändes
pinsamt. Två av kvinnorna i föreliggande studie kom från manliga arbetsplatser och där
var bemötandet och förståelsen mycket lägre. Kvinnliga besvär överlag betraktades där
med hån eller i förminskande ordalag. Mäns inställning till det typiskt kvinnliga är ofta
förminskande och lika med svagt. Mäns syn på och attityder till kvinnor i klimakteriet
är bristfälligt utforskat och författaren till denna studie fann egentligen ingenting under
sina sökningar som gav svar på mäns attityder till  kvinnligt klimakterium. Samhället
kan uppfattas som patriarkalt där vi alla, män och kvinnor, är påverkade av strukturer.
Detta kan komma till uttryck som att mod och styrka associeras till att ”ha stake nog”
eller  ”ballar av stål”, där driftiga flickor kan berömmas som  ”pojkflickor” men där
pojkar aldrig skulle kunna kallas ”flickiga” i positiv bemärkelse. Tvärtom, ”var inte en
sån liten flicka” eller ”bete dig inte som en kärring” är skällsord.  Kanske är detta en
anledning  till  att  kvinnor  ogärna  talar  om  problem  som  har  med  den  kvinnliga
funktionen  att  göra,  att  även  kvinnor  ser  på  sig  själva  och  sina  medsystrar  som
”klimakteriekärringar”  vid  uppvisande  av  fysiska  eller  psykiska  symtom  som  hör
övergångsåldern  till.  Författaren  till  denna  studie  fann det  oväntat  att  även  kvinnor
talade om sig själva och andra kvinnor i klimakteriet i så unisont nedsättande termer. 

En del av kvinnorna uttryckte och upplevde ett behov av en instans där de kunde få stöd
och  råd  och  inte  bara  erbjudas  hormoner.  Hormoner  var  studiens  informanter
samstämmigt  skeptiska till,  endast en av de sju kvinnorna medicinerade.  Sjukvården
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upplevdes, precis som omgivningen, som ointresserad. Kvinnorna erfor att de som icke
fertila inte värderades som lika intressanta av vårdprofessionen, de visste inte vart de
skulle  vända  sig  med  frågor  och  sökte  merparten  av  information  via  internet.
Upplevelsen av ointresse från den professionella omgivningen finns det visst fog för.
Med få undantag saknar svenska kvinnor i den här åldern möjligheten att besöka en
klimakteriemottagning.  Barnmorskans  profession  inom sexuell  hälsa  handlar  om att
erbjuda jämlik vård till alla kvinnor och att bevara den sexuella hälsan genom hela livet
(Sundström 2009, ss. 27-38). Ändå ingår det inte i Barnmorskemottagningarnas uppdrag
på de flesta ställen i landet att handha kvinnor i klimakteriet, deras ansvar rör gravida,
cellprovstagningar och preventivmedelsrådgivning. Men barnmorskans arbetsfält är så
mycket bredare, nämligen att främja sexuell och reproduktiv hälsa under kvinnors alla
olika skeden i livet. Det omfattar mycket som inte har med sjukdomar att göra men är
ändå viktiga skeden där hälsan kan sättas på spel. Barnmorskans breda kompetens kring
sexuell  hälsa  är  ingenting  som  kvinnor  i  klimakteriet  generellt  känner  till,  i
allmänhetens ögon är en barnmorska den som förlöser barn. Inte heller satsas det från
barnmorskekårens sida generellt på att nå ut med information om klimakteriet eller söka
denna målgrupp. Få kvinnor i klimakteriet informeras om eller erbjuds rådgivning och
stöd. I en svensk studie av Berterö (2003, ss. 109-118) intervjuades 39 kvinnor som
samtliga  var  47  år  om  sina  farhågor,  förväntningar  och  kunskaper  om  och  kring
klimakteriet. Det visade sig att kvinnorna kände till en del om hur klimakteriet kunde
yttra sig efter samtal med närstående eller egna erfarenheter men att de hade bristande
kunskaper om klimakteriet i stort och framförallt om vad de själva kunde göra för att
lindra symtomen. Denna studie stämmer väl överens med de fynd som framkommit i
föreliggande studie. Kvinnornas inställning till de besvär som drabbar dem är i flertalet
fall att det är något normalt. Normaliserande är i huvudsak något positivt men kan även
vara negativt.  Insikten i att klimakteriet är en normal process kan hjälpa kvinnor genom
acceptans och att det är något övergående. Men normaliseringen kan även vara riskfylld.
Flera kvinnor berättar om rikliga blödningar som de inte sökte hjälp för. De tolkade det
som klimakteriebesvär utan insikt i att det faktiskt kunde handla om en gynekologisk
cancer  som borde  utredas  och  uteslutas.  En  intresserad  barnmorska  skulle  vara  en
utmärkt väg till att normalisera och att hjälpa kvinnan att se på klimakteriet och dess
symtom som något naturligt efter att patologi uteslutits.  I studien av Bauld & Brown
(2008, ss. 160-65) där korrelationen mellan upplevelsen av symtom och personlighet i
form av emotionell intelligens studeras sammanfattar de i sin implikation att genom ett
större fokus på att  korrigera negativa attityder  till  klimakteriet  och genom att  hjälpa
kvinnan att ta i tu med sin stress och ångest kan kvinnor bli hjälpta i sina besvär genom
att  uppmuntras  till  motion  och avkoppling. Forskningen  stöder  att  det  finns  många
faktorer  kvinnor  själva  kan påverka.  En finsk  studie  genomförd  av  Mansikkamäki.,
Raitanen., Malila., Sarkeala., Männistö., Fredman., Heinävaara. & Luoto, publicerad  i
tidskriften Maturitas (2014, ss. 69-74) visar på att kvinnor som är fysiskt aktiva hade
avsevärt  mindre besvär med ångest/  oro och vallningar  jämfört  med de stillasittande
kvinnorna.  De aktiva kvinnorna skattade sin hälsa och sin livskvalitet  högre jämfört
med andra kvinnor i samma ålder. 

I kategorin ”Svettigt, svårt och segervisst” redogörs främst för symtomen som kvinnor i
klimakteriet  upplever  och  besväras  av.  Mest  utmärkande  var  de  vasomotoriska
symtomen som plågade kvinnorna i deras vardag, natt som dag för dem som hade det
värst.  Vallningarna framkallade även andra symtom så som ex lägre självkänsla och
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trötthet. Stora blödningar upplevdes som handikappande och resulterade i störningar på
olika  håll  i  kvinnornas  liv. Under  kategorin  redovisades  även upplevelsen  av  andra
symtom  så  som  sömnsvårigheter,  nedstämdhet  och  försämring  i  allmäntillståndet.
Tidigare forskning är relativt samstämmig vad det gäller att flertalet övriga symtom som
kan dyka upp under klimakteriet har en mer osäker koppling till  just klimakteriet då
livet i stort och själva åldrandet kan påverkar kvinnans mående. Så var det även i denna
studie. Kvinnorna i studien upplevde även vinster, i kategorin beskrivna som Vinster i
förluster, med att befinna sig i en tid i livet när barnen var stora och självständiga och
kvinnorna i högre grad kunde fokusera på sig själva. Även besvärliga menstruationer
som plågat dem i decennier försvann och skänkte en ökad livskvalitet och ett friare liv.  

För  de  allra  flesta  kvinnor  i  klimakteriet  innebär  blödningsstörningar  i  att
menstruationen blir allt mer oregelbunden och minskar i omfattning. Ovissheten kunde
upplevas som besvärlig om kvinnan tidigare haft en regelbundenhet i sin menstruation,
detta  vittnade  flera  kvinnor  i  studien  om.  För  många  var  det  en  lättnad  att
menstruationen  kom  allt  mer  sällan  och  det  ingav  en  förtröstan  om  att  detta
irritationsmoment snart var över. För andra kvinnor kunde det upplevas som en sorg att
fertiliteten var över även om de inte önskade sig fler barn. Kvinnorna gick vidare till ett
skede  i  livet  som  uppfattades  som  en  slags  slutstation.  Stora  och  oregelbundna
blödningar ingav en upplevelse, större och mer omfattande, än att de blödde mycket.
Det  påverkade  kvinnors  välmående  och  liv  på  ett  handikappande  vis.  De  blev
begränsade  i  sitt  utrymme.  Tvingades  bära  stora  blöjor  som  ändå  riskerades  blöda
igenom och kände en osäkerhet för när de skulle börja blöda. Att blöda igenom så att
andra  människor  ser  upplevdes  som  genant.  Menstruationsblödningar  sågs  som
smutsigare än annat blod. Det gav kvinnorna en känsla av att känna sig ofräscha. Det
kunde klibba och lukta. Det är därför inte svårt att förstå att blödningarna påverkade
självkänsla och upplevelsen av kontroll. Därtill så påverkar stora blödningar rent fysiskt
i  att  kvinnor riskerar få blodbrist  med påföljande trötthet  och därtill  ibland smärtor.
Kvinnor beskrev hur de tvingades sjukskriva sig och stanna hemma från sina jobb till
följd av blödningarna och den trötthet/  smärta den orsakade. Det i sin tur påverkade
ekonomin i form av förlorad arbetsinkomst med många  karensdagar och det är inte
heller  långsökt  att  tänka  att  det  väckte  irritation  hos  arbetsgivare  och kollegor  med
regelbundna sjukskrivningar. 

 I en studie publicerad i The Journal of the North American  Menopause Society (2014,
ss. 402-413) framkom att vallningar var det symtom som påverkade kvinnorna i deras
vardag  och  i  deras  livskvalitet  allra  mest,  detta  gällde  i  samtliga  åldersgrupper  de
undersökte.  Äldre  kvinnor,  icke  förvärvsarbetande  kvinnor  och  kvinnor  med  låg
utbildning  drabbades  värst. Dessa  resultat  återfinns  även  i  föreliggande  studie.
Kvinnorna som upplevt rikliga vallningar fann dem oerhört obehagliga och påfrestande.
Vallningarna  var  det  symtom  som  orsakade  kvinnorna  mest  lidande.  Flera  kvinnor
beskrev hur de fick vallningar upprepat både dag och natt under lång tid och hur det i
sin tur färgade av sig på andra områden. Sämre sömn, nedsatt lust, mindre benägenhet
till sociala sammankomster.  Sömnen påverkades när kvinnorna vaknade flera gånger
per natt sjöblöta av svett. Vallningarna skapade för vissa kvinnor en osäkerhet och stort
obehag  när  det  skedde  i  ”fel  sammanhang.”  Det  blev  till  upplevelsen  av  en
kontrollförlust  att  översköljas  av  värme  och  efterföljande  svettningar  i  olämpliga
sammanhang.  Det  fick  kvinnorna  att  inte  framstå  i  sin  fulla  potential  utan  snarare
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nervösa och obekväma. Det är alltså påtagliga besvär som kvinnorna berättar om och
som de bara fann sig i eftersom de inte visste var de kunde söka hjälp eller ens om det
finns hjälp att få för den som inte vill äta hormoner. 

Kvinnorna gav i många fall uttryck för en ökad psykisk känslighet som beskrevs som
ökad skörhet, en större oro, känslan av deppighet och tillfällen med panikångest. En
kvinna hade känt sig så deprimerad att hon knappt ville leva mer när det var som värst.
Samtidigt uttrycktes i flera av dessa fall, men inte alla, att andra problem och händelser i
livet påverkade dem och att det inte alltid var helt enkelt att urskilja vad som berodde på
klimakteriet  och  vad  som  var  resultatet  av  andra  svårigheter.  Liknande  resultat
framkommer i en reviewstudie av Vesco, Haney, Humphrey, Fu och Nelson (2007, ss.
448-465). Här  har författarna studerat nio studier som avhandlar klimakteriets inverkan
på humöret inkluderande depression, ångest och andra psykologiska symtom och man
fann  där  ingen  entydig  bild.  I  fem  av  de  granskade  studierna  redovisades  ingen
association mellan menopaus och och psykiska besvär. I tre av studierna redovisades att
kvinnor i klimakteriet i högre grad upplevde depressiva besvär och i den sista studien
visade resultatet att välbefinnandet snarare ökade för kvinnor sent i klimakteriet jämfört
med i början av det samma. Även i en äldre svensk studie utförd av Barth-Olofsson &
Collins (2000, ss. 33-42) framkom att vasomotoriska besvär samt ledsmärtor var det
enda  som  säkert  kunde  härröras  till  klimakteriet.  Försämrad  psykisk  hälsa,
sömnproblem, bristande sexlust med mera visade sig ha mer med attityder, livsstil och
psykosociala faktorer att göra.

Torra slemhinnor nämnde en del kvinnor men få upplevde det  som ett  stort  besvär.
Ingen av kvinnorna  medicinerade  för  det  och ingen använde heller  hjälpmedel  som
exempelvis glidmedel. De torra slemhinnorna påverkade i hög grad lusten till sex men
även synen på dem själva vilket tangeras närmare under nästa kategori. Förmågan till ett
njutningsfullt sexualliv prioriterades således inte högt är en spontan tanke efter att ha
tagit del av när kvinnornas berättelse om torrhet och smärta vid samlag samtidigt som
ingen  av  deltagarna  försökt  med  enkla  hjälpmedel  så  som  glidmedel  som  finns
lättillgängligt i varje mataffär och på varje apotek I en rewiewstudie av Da Silva Lara.,
Useche., Rosa de Silva., Ferriani., Reis., Silva de Sa., De Carvalho., Carvalho. & Sa
Rosa e Silva.(2008, ss. 127-133) där författarna ville kartlägga eventuell förekomst av
sexuella dysfunktioner hos kvinnor i klimakteriet framkom ingen säker minskad lust till
följd av sjunkande östrogennivåer. Däremot fanns starka associationer mellan genitala
symtom och samlagssmärta.  Dessa kvinnor skulle  bli  hjälpta  av lokalt  administrerat
östrogen.

Trots en hel del besvär sökte endast en av kvinnorna i föreliggande studie läkare och
startat med hormonbehandling. Flertalet kvinnor uttryckte antingen ett stort motstånd
mot att tillföra sig östrogen med en diffus rädsla för hormonbehandling och cancer, i
andra fall sågs besvären som en del av livet under denna period. Några av kvinnorna
vände sig till Hälsokosten då de uppfattade naturläkemedel som mer harmlösa. Endast
en av informanterna hade inhämtat information och stöd av en barnmorska, och då var
det för att barnmorskan fanns inom släkten. 

Men kvinnorna såg även vinster i att bli äldre. Menstruationen som pågår mer än ett
halvt kvinnoliv är en sådan sak som många kvinnor i olika studier, och så även i denna,
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uppgav lättnad över att slippa. Menstruationen upplevdes som besvärande och var ofta
förenad med smärtor, nedstämdhet och trötthet. Andra segrar kunde vara att det inte blev
så besvärligt som de befarat innan, upplevelsen av att befinna sig i klimakteriet men
ändå må ganska bra. Kvinnorna i min studie såg även andra fördelar. När kvinnor inte
längre var fertila slapp de oroa sig över oönskade graviditeter och  som äldre kvinna
behövde de inte behaga sin omgivning på samma sätt. Kvinnor anammade i vissa fall
öknamn  som  ”klimakteriekärring” och  liknande  i  positiv  betydelse  så  som  stark,
obrydd, kaxig och sin egen.  Fria att bete sig mer som en man nu när de inte längre
behövde behaga andra. Dessa tankar tangeras mer och vidare under nästa kategori. 

Kategorin ”Underbar, utsatt och i utveckling” redogör för kvinnors syn på sig själva i
förändringen. Upplevelsen av hur de förändras och utvecklas genom denna livsfas som
klimakteriet är. Precis som kategorin antyder så är det  mångfacetterade insikter. Både
mellan individer och inom individen själv.  Författaren har valt att lägga underkategorin
Lust  här  trots  att  bristande  lust,  som det  ofta  är  frågan  om,  skulle  kunna  tillhöra
kategorin som mer behandlar symtom. Detta för att bristande/ minskad lust i så hög grad
definierar hur kvinnor ser på sig själva. 

Denna kategorin visade på störst bredd och mångfald bland informanterna där svaren
var mer unika och upplevelsen mer deras egen på ett annat sätt än när de pratade om
symtom eller synen på klimakteriet. Kvinnorna beskrev allt från att de blivit ilsknare till
att de blivit tryggare. Att bejaka så väl ilska som humor hjälpte en av informanterna
genom besvären, för denna kvinna var det viktigt att inte fastna i ett martyrskap och att
känna efter för mycket. En annan informant rörde vid samma tema genom att fundera på
om den egna inställningen kunde underlätta  eller  försvåra symtomen.  Dessa resultat
bekräftas av tidigare studier, i en litteraturstudie av Ayers, Forshaw och Hunter (2009,
ss.  28-36)  framkom  att  kvinnors  inställning  till  klimakteriet  påverkar  hur  mycket
symtom de upplever. Kvinnor med en negativ inställning till  klimakteriet  redovisade
fler  symtom.  Kvinnor  med ett  depressivt  sinneslag   var  mer  negativa  och  fick  fler
symtom. Studien visar även att unga kvinnor före menopaus var mer negativa än äldre
kvinnor. Sociala  och kulturella  skillnader  finns utifrån om klimakteriet  i  första hand
betraktas som ett medicinskt tillstånd eller en naturlig förändring. 

Författaren  till  denna  studie  fann  ett  brett  resonemang  kring  utseende  och
attraktionskraft, det gavs uttryck för upplevelsen av lättnad att slippa sexualiseras och
kommenteras av män men också en sorg över förlorad attraktionskraft och de fördelar
den fört med sig. Ibland var det dubbla känslor inför detta. Kvinnorna i studien gav
uttryck för att kvinnor är fostrade i patriarkala mönster där vi tidigt lär oss att vårt värde
sitter i vårt utseende. Det är författarens uppfattning att även kvinnor som vill stå över
denna form av bekräftelse är påverkade. I vårt samhälle upplever många att män har
högre status än kvinnor och fertila kvinnor högre status än äldre kvinnor. Några kvinnor
menade att  deras  kunskaper  och erfarenheter  ignorerades  för  att  de blivit  äldre  och
upplevde en åldersdiskriminering som drabbar kvinnor på ett helt annat sätt än män. En
annan informant upplevde tvärt om att hon i kölvattnet av att inte längre vara sexuellt
intressant  eller  intresserad  blev  vassare på sitt  jobb och rönte  en  större  respekt.  En
respekt som ibland nästan tangerade rädsla hos kollegorna. 
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Kvinnorna upplevde att lusten påverkats och i de flesta fall att den minskat. En kvinna
uppgav att hon aldrig varit särskilt road av sex och en kvinna tyckte att sex var bättre än
någonsin  och  lusten  likaså.  Men  för  flertalet  hade  lusten  minskat  vilket  en  del  av
kvinnorna stördes av medan andra inte saknade alls. I en studie  publicerad i Journal of
Health Psychology  av   Hinchlife.,  Gott. & Ingleton. (2009, ss. 724-733) intervjuades
tolv brittiska kvinnor i klimakteriet kring lust och sexuella behov. Det framkom, precis
som i föreliggande studie, att kvinnors upplevelse av sin sexualitet inte skiljer sig från
kvinnor  i  andra  åldrar.  Till  viss  del  påverkade  medicinska  besvär  så  som  torra
slemhinnor, men framför allt påverkades kvinnor av yttre faktorer så som exempelvis
deras partners förmåga och intresse av att tillfredsställa henne, om kvinnan arbetade,
hennes tidigare sexuella historik mm. En kvinna i nämnda studie som träffat en ny man
kände större lust och åtrå än vad hon någonsin gjort. Författarna till studien anser att
under klimakteriet så problematiseras kvinnors bristande lust och minskas ner till  ett
medicinskt  problem  när  lusten  och  olusten  i  själva  verket  är  lika  komplext  livet
igenom). Även i min studie framkom det att de  kvinnor som träffat en ny man efter att
barnen blivit stora hade ett mer aktivt sexliv och framförallt upplevelsen av en större
intimitet med sin man än de kvinnor som haft samma man sedan småbarnsåren. De mer
sexuellt  aktiva paren var i inget fall  nyförälskade utan hade varit  tillsammans under
många  år  men  de  hade  inte  småbarnsårens  belastningar  tillsammans.   I  flera  olika
sammanhang kring lust och sexualitet påtalade kvinnorna att männen inte drabbas av
nedsatt lust eller anses som mindre het på arbetsmarknaden och att det är orättvist. ”De
grå tinningarnas charm” existerar inte för kvinnor i klimakteriet. Om kvinnor värderas
efter utseende så värderas män allt sedan barnsben efter prestation. Deras förmåga till
att attrahera är därför inte lika förknippat med ungdom, utan tvärt om, med erfarenhet.
Kvinnors förväntningar, baserade på egna erfarenheter av åldrande och omgivningens
bemötande, påverkade deras upplevelse av sig själva som sexuella varelser. Det verkade
ha funnits en förväntan av att sexualiteten skulle påverkas som de inte upplevde gällde
männen på samma sätt.  

I Ringa, Diter, Laborde & Bajos studie (2013, ss. 2399-2408) studerade och jämfördes
277 kvinnor, varav 68 nyligen behandlats med östrogen och resterande inte hade det,
som passerat menopaus med 408 kvinnor som inte har gjort det gällande synen på sin
sexualitet. Samtliga kvinnor var i åldern 45-55 år. Det visade sig där att ingen skillnad
framkom  mellan  den  hormonbehandlade  gruppen  och  de  övriga  bland  de
postmenopausala  kvinnorna.  De  tillskrev  sexualiteten  samma  vikt  som  de  yngre
kvinnorna. Kvinnor som passerat menopaus rapporterade inte mindre sexuell aktivitet.
En skillnad noterades och det var att  bland de postmenopausala  kvinnorna fanns en
mindre  benägenhet  att  uppfatta  tre  månader  utan sex som ett  allvarligt  problem för
relationen. Författarna i studien kom fram till det som även min studie pekat på, att
kvinnors  förväntningar  och  syn  på  sig  själva,  sexualitet  och  åldrande  påverkar  den
sexuella lusten mer än hormoner. 

Ett  annat  fenomen  som  samtliga  kvinnorna  uttalade  på  något  sätt  var  behovet  av
ensamhet och framför allt upplevelsen av en större förnöjsamhet i det egna sällskapet.
Kvinnorna njöt av och hämtade kraft i ensamheten. Stunder när de inte behövde prestera
någon form av social kompetens eller tänka på sitt yttre utan bara kunde vara här och nu
med sina tankar. Tystnaden i hemmet då övriga familjen var iväg eller att gå en stilla
promenad  utmed  havet  i  sällskap  av  hunden.  Kvinnorna  med  merparten  av
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klimakteriebesvären bakom sig beskrev tillvaron som god och behaglig. På olika sätt
beskrev kvinnorna att de var lugnare och mer tillfreds med tillvaron efteråt. De hade ett
större lugn i kroppen. Detta är ett resultat som författaren inte funnit i tidigare studier
och den breda samstämmigheten kring detta förvånade och var ny kunskap. 

Kvinnorna  i  studien  såg  alltså  både  förtjänster  och  besvär  med  klimakteriet.  En
informant hade till och med längtat efter klimakteriet och beskrev det som ”Äntligen!”
Några uttryckte upplevelsen av en större frihet i att få vara och göra som de vill som
”tant.”  Kvinnor uttryckte på olika sätt  upplevelsen av en mening med klimakteriet.  
Det kunde röra fysiologiska funderingar, att klimakteriet är en tid när kroppen gör sig av
med  sådant  den  inte  behöver  men  även  mer  filosofiskt  att  klimakteriet  var  tid  för
reflektion och nystart. Samtliga kvinnor i studien som genomgått klimakteriet och där
de flesta symtom klingat av var tacksamma över att det var över eftersom det upplevdes
som en svår tid i livet. Övergången till en annan tid, transition, skriver Derry (2004) om
i Women and Therapy. Hon menar i sin studie att många av de symtom kvinnor upplever
i klimakteriet i själva verket finns även i andra nya skeden i livet. Sömnproblem, oro,
grubbleri  kring  sin  person,  viktuppgång,  trötthet  mm  är  svåra  att  särskilja  till  just
klimakteriet  då  det  kan  se  likadant  ut  vid  exempelvis  transitionen  mellan  barn  och
vuxen, alltså i puberteten. Precis detta var en av informanterna inne på i föreliggande
studie. Att  åldras i sig skrämde inte kvinnorna i studien. Det sågs som naturligt  och
livets gång. Det som däremot oroade i tankarna på framtiden var att bli sjuk, förlora sin
kognitiva förmåga  och att bli beroende av andra. Kvinnor i klimakteriet är precis som
kvinnor i  andra åldrar unika och sina egna. Lika lite som den fertila kvinnan har samma
behov  och  funderingar  har  kvinnan  i  medelåldern  det.  Gemensamt  för  kvinnorna  i
studien var att de fortfarande levde krävande liv där de bollade med olika roller och där
föräldraskapet och yrkeslivet ännu tog stor plats. 

SLUTSATS

Kvinnorna i studien hade låg kunskap om vad klimakteriet innebar i synnerhet innan de
väl  hamnade  där.  Det  som  de  kände  till  var  vallningar  och  öknamn  som
”klimakteriekärring”  med  de  föreställningar  som  följer  i  dess  spår.  Attityder  och
fördomar kring den medelålders kvinnan vidmakthålles även av kvinnor.  Kvinnorna
visste inte vart de skulle vända sig med sina frågor och funderingar och de upplevde ett
ointresse  från  omgivningen,  från  bekantskapskretsen  men  även  professionen.  Flera
uttryckte ett behov av att ha någon att fråga om råd eller bara få samtala med om denna
nya  fas  i  livet.  Klimakteriet  blev  således  något  de  i  hög  grad  höll  för  sig  själv.
Kvinnorna  normaliserade  sina  symtom,  få  var  intresserad  av  att  behandla  dem och
flertalet var negativt inställda till att medicinera med östrogen. De fann sig i besvären
under en föreställning om att ”det är så här det är.” De besvär som var mest påtagliga
och  påverkade  vardagen  mest  var  vallningarna  vilket  överensstämmer  med  övrig
forskning. Några besvärades av stora blödningar och några av torra slemhinnor, även
detta  lämnades  obehandlat.  Övriga  besvär  beskrevs  mer  diffust  av  kvinnorna.
Nedstämdhet,  förändrad lust,  trötthet,  försämring i  sjukdomar de haft  sedan tidigare.
Kvinnorna hade där svårt att avgöra om detta var besvär som hörde klimakteriet till eller
om  det  hade  med  andra  händelser  i  livet  att  göra.  Kvinnorna  såg  vinster  med
klimakteriet. Ett friare liv utan barn som ständigt behöver deras omsorg, en större inre
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säkerhet  att  vara den de vill  vara,  en frihet  från att  attrahera  och behaga,  en högre
förnöjsamhet i det egna sällskapet. 

KLINISKA IMPLIKATIONER

Kvinnor  når  i  genomsnitt  menopaus vid 51 års  ålder  i  Sverige.  Klimakteriet  startar
vanligen flera år innan. Kvinnor lever i genomsnitt till de är drygt 80 år i vårt land. Det
innebär att en kvinna tillbringar en stor del av sitt liv efter sina barnalstrande år där hon
skall arbeta, ha kärleksrelationer, bedriva sina intressen och leva ett fullt liv. Studien
visar på stora kunskapsluckor hos kvinnor idag gällande klimakteriet.  Den hjälp som
erbjuds kvinnor är idag i huvudsak hormonbehandling vilket skrämmer många kvinnor
och lämnar dem ensamma i sin situation. Kvinnor skulle inför och i klimakteriet ha stor
hjälp av att  diskutera sin situation,  sina besvär  och sina känslor  med en intresserad
barnmorska. En sådan barnmorska skulle kunna utesluta att besvären är patologiska, ge
en adekvat och evidensbaserad information om de behandlingsalternativ som finns samt
ge  egenvårdstips  och  övriga  råd  om  hur  besvären  kan  lindras.  Forskning  visar  att
inställning, yrkesarbetande, rökstopp,kost och motion i hög grad påverkar besvären och
upplevelsen  av  besvären  i  klimakteriet.  Även  attityder  till  sin  kropp  och till  denna
livsfas  har  hög  inverkan  på  kvinnors  välmående  eller  brist  på  den  samma  under
klimakteriet. Kvinnorna i studien uttryckte även ett behov av att få ventilera sina tankar.
Allt detta hör barnmorskans profession till. 
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