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Sammanfattning  

   

Livsfasen klimakteriet eller övergångsåldern är en hormonell omställning som präglas 

av äggstockarnas åldrande och slutligen totala funktionsbortfall. Klimakteriet är en 

biologisk övergång gemensam för alla kvinnor. I västvärlden präglas den här livsfasen 

av tre olika synsätt; Klimakteriet ses som ett hormonellt bristtillstånd som varar livet ut, 

en social och kulturell konstruktion och en utvecklingsfas i kvinnans liv, den tredje 

åldern. Syfte med den här litteraturstudien är att belysa hur kvinnor upplever livsfasen 

klimakteriet. Resultatet visar att kvinnorna upplevde klimakteriet olika men det fanns en 

gemensam upplevelse av att upprätthålla en känsla av sammanhang i upplevelsen av 

förändring under den här livsfasen. Det är viktigt att dela upplevelsen med familjen och 

andra närstående. I mötet med vårdgivare är det viktigt att bli sedd och trodd på. Att 

genomgå de kroppsliga förändringarna upplevdes positivare om kvinnorna kunde se ett 

sammanhang. Kvinnorna erfor överlag en ökad livskraft då den nya livsfasen innebar en 

ny period i livet som till exempel att få barnbarn, ökad självkänsla och ökad frihet som 

att slippa ansvar över de egna barnen. Mötet med kvinnor i klimakteriet bör präglas av 

helhetssyn på kvinnan och hennes könsidentitet, livsvillkor och livssituation. Som 

barnmorska finns vana att arbeta förebyggande och stärka hälsoprocesser. Barnmorskan 

kan därför i sin proffession vara lämpad för att möta kvinnor i den här åldern. 

 

 

Nyckelord: Menopaus, klimakteriet, erfarenhet, livskvalitet och hälsa. 
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INLEDNING 

Som barnmorska på en barnmorskemottagning möter jag kvinnor i olika åldrar, från 

tonåren upp till 60 års ålder vilket är tidpunkten för sista gynekologiska 

cellprovtagningen. Dagligen möter jag kvinnor med klimakteriella symtom som har 

frågor om fysiska och psykiska förändringar i kroppen. Kvinnornas symtom under den 

här livsfasen är mångfacetterad. Många av dessa frågor tillhör normala förändringar i 

den här livsfasen men för den enskilda kvinnan ger det orsak till mycket oro. Många 

kvinnor upplever sig inte sjuka men mår inte bra och vet ej var de kan vända sig med 

med sina problem.  

 

Den här studien avser att belysa hur kvinnor upplever klimakteriet. Förhoppningen är att 

skapa kunskap som kan öka möjligheterna för ett bättre omhändertagande och därmed 

stödja och stärka kvinnans hälsoprocesser. 

 

 

BAKGRUND 

Historik och definitioner 

År 1821 myntade den franske fysikern de Gardanne begreppen klimakterie och 

menopausie. Den första boken som handlade om menopaus utkom 1839 i Frankrike 

(Edvall 1998, s. 82). 

 

Klimakteriet kan beskrivas som en livsfas och benämns även övergångsåldern, det vill 

säga åren omkring menopaus. Klimakteriet har genom åren varit omgiven av många 

föreställningar, åsikter och myter. På 1800-talet tolkades mensblodet som giftigt och när 

mensen upphörde trodde läkarna att blodet stannade kvar och förgiftade kvinnan inifrån. 

Därför försökte läkarna med olika medel få ut blodet genom till exempel fästa blodiglar 

på könsorganen eller rista sår med skarpa knivar. Livmodern ansågs också under den 

här tiden kunna påverka kvinnors själstillstånd. På grekiska heter livmoder ”hystera”. 

Man trodde att livmodern vandrade omkring i kroppen och kunde göra kvinnan 

hysterisk (Edvall 1998, ss. 81-83).  

 

I Sverige har under 1900-talet klimakteriet betraktas på ett flertal olika sätt. I Svenska 

Akademins ordlista har tidigare ordet klimakterie förklarats med: ”övergångstid i 

kvinnans liv då sexualfunktionerna upphöra”.  I kvinnors journal kunde läsas SVBK, 

vilket betydde ”sveda, värk och brännkärring”. Bibeln säger att kvinnan är oren i sju 

dagar när hon har mens. Att vara oren betydde att kvinnan inte fick gå till kyrkan. I 

Koranen står det att kvinnan ej får gå till bönelokalen eller be under den tiden som mens 

pågår. Att inte längre ha mens kan ses som en tid av renhet (Edvall 1998, s. 79). 

 

Livsfasen klimakteriet eller övergångsåldern varierar i längd, från några månader till 

mellan tio och femton år. Den här perioden benämns också i termer såsom 

premenopaus, menopaus och postmenopaus. Medelåldern för menopaus, det vill säga 

den ålder då menstruationen upphör, är i Sverige 51,5 år. Tidpunkten för menopaus har 

inte förändrats de senaste hundra åren i Sverige. Hos rökande kvinnor uppstår menopaus 

1-2 år tidigare vilket man tror beror på nikotinets toxiska effekt på äggstockarna. 
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Perioden är en hormonell omställning som präglas av äggstockarnas åldrande och 

slutligen totala funktionsbortfall. Klimakteriet är en biologisk övergång gemensam för 

alla kvinnor. Symtomen i den här livsfasen kan delas in i tre områden: endokrina 

symtom, metaboliska symtom och psykiska förändringar (Jansson & Landgren 2010,  

s. 85). 

 

Endokrina symtom 

De endokrina symtomen beror på äggstockarnas sviktande funktion och slutligen 

fullständiga funktionsbortfall. De vanligaste symtomen i premenopaus är 

blödningsrubbningar såsom småblödningar innan mens, tätare mens, rikligare eller 

mindre mens. Det här förändrade blödningsmönstret orsakar ofta en ökad oro hos 

kvinnan (Jansson & Landgren 2010, s. 85). 

 

De vasomotoriska symtomen svettningar och vallningar börjar som en hetta i ansiktet, 

nacken och neråt bröstet. Kvinnan blir röd i huden och svetten tränger fram. Detta kan 

vara allt från några minuter till en timme och förekomma allt från flera gånger per dygn 

till någon enstaka gång under den här livsfasen (Jansson & Landgren 2010, s. 85). 

  

Lokala symtom blir mer framträdande efter äggstockarnas funktionsbortfall. Sköra 

slemhinnor ger torrhet i slidan och påverkan på urinblåsa/urinröret som kan orsaka 

inkontinens. Många kvinnor söker för sexuella problem som minskad lust, sveda och 

smärta vid samlag (Jansson & Landgren 2010, s. 85). 

 

Det är endast sköra slemhinnor, vallningar och svettningar som fysiologiskt kan 

förklaras till de sjunkande östrogennivåerna, skriver Hovelius et al. (2000, s. 5928). 

Östrogenbristen ger en ofördelaktig påverkan på hjärta och kärl. Det ”goda” kolesterolet 

(HDL) minskar vilket ger en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Kvinnor över 50 år 

har en 45 % risk att någon gång under resten av sitt liv få en kranskärlssjukdom 

(Schenk-Gustafsson 1996, s. 2). 

 

Metaboliska symtom 

Osteoporos, benskörhet  är den viktigaste metaboliska rubbningen. På grund av 

äggstockarnas funktionsbortfall minskar östrogeninsöndringen drastiskt vilket gör att 

skelettet urkalkas. Det här ökar risken för smärttillstånd och benbrott (Jansson & 

Landgren 2010, s. 86). 

 

Psykiska förändringar 

Många kvinnor upplever en ökad psykisk instabilitet under klimakteriet. Symtomen kan 

vara sömnlöshet, irritation, koncentrationsstörningar och depression. Depression är 

generell sett vanligare hos kvinnor än hos män men ökar inte hos kvinnor under den här 

perioden. De kvinnor som haft mycket besvär av premenstruella symtom (PMS), verkar 

mer sårbara. Det här kan tyda på att en del kvinnor är mer känsliga för hormonella 

svängningar (Jansson & Landgren 2010, s. 88). 
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Internationella studier benämner den här perioden ” The window of vulnerability”, en 

tid av sårbarhet. Den här perioden liknar flera andra sårbara perioder som tiden innan 

mens och efter förlossning. De kvinnor som har erfarenhet av depression tidigare i livet 

löper större risk att drabbas av depression i den här livsfasen (Dennerstein & Soares 

2008, s.140).  

 

Behandling  

Den mest effektiva behandlingen mot vasomotoriksa besvär som svettningar och 

vallningar är östrogen, vilket ges som tablett, gel eller plåster. För att förhindra att 

slemhinnan byggs upp i livmodern ges östrogen i kombination med gulkroppshormonet 

progesteron i 12-14 dagar och därmed framkallas en blödning. Det förbygger risken för 

cancer i livmodern. Principen för behandling är lägsta dos och kortast möjliga tid då det 

föreligger ökad risk för bröstcancer. Efter behandling i fem år bör fortsatt behandling 

noga övervägas. Vid lokala besvär, som torrhet i slidan, ges östrogen lokalt i form av 

slidpiller eller slidkräm och medför inga risker (SBU 2002). 

 

Akupunktur är en behandlingsmetod som kan hjälpa kvinnor med vallningar och 

svettningar. Metoden finns beskriven i olika studier men författarna påpekar att större 

studier behöver göras för att ge ett säkert resultat (Hammar, Nedstrand, Sandberg, 

Wyon, Wijma & Varenhorst 1997, s. 2302; Kim, Na, Lee, Kim, Jung, & Choi 2010,  

s. 917). 

 

Att motionera regelbundet, till exempel promenader tre gånger per vecka och att utföra 

yoga, kan minska antalet vallningar och svettningar (Hammar, Berg & Lindgren 1990,  

s. 410; Elavsky & McAuley 2007, s. 135; Vaze & Joshi 2010, s 57). 

 

Det finns många olika hälsokostpreparat för klimakteriella besvär. Erfarenheten visar att 

det ger begränsade effekter och fler randomiserade studier behöver göras (Hammar, 

Berg & Lindgren 1990, s. 411). Kvinnor i Asien har sällan vegetativa besvär vilket 

förklaras med att kosten innehåller fytoöstrogener och soyaproteiner som har 

östrogenliknande effekter (Murkies, Lombar, Strauss, Wilcox, Burger & Morton 1995, 

s. 191). 

 

Olika perspektiv på klimakteriet 

I västvärlden präglas den här livsfasen av tre olika synsätt. Det första synsättet ser 

klimakteriet som ett hormonellt bristtillstånd som varar livet ut. Det andra betraktar 

klimakteriet som en social och kulturell konstruktion. Det tredje synsättet innebär att 

klimakteriet ses som en utvecklingsfas i kvinnans liv, den tredje åldern (Hovelius, et al. 

2000, s. 5927) 

 

Hormonellt bristtillstånd 

Det biomedicinska perspektivet ser klimakteriet som ett hormonellt bristtillstånd som 

varar livet ut vilket har sjukliggjort och medikaliserat klimakteriet. Den medicinska 

tolkningen av klimakterit har sett det som en riskfaktor förknippade med ökad 

sjuklighet (Hovelius et al. 2000, s. 5928). Fokus på nytta och risk med hormonell 
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behandling har varit en central fråga i forskning och information inom hälso- och 

sjukvården. Att behandla med hormoner har tidigare bedömts ge en positiv effekt för 

kvinnors hälsa och välbefinnande. Senare kom studier som visade bland annat en ökad 

risk för bröstcancer och att östrogenbehandling inte hade en positiv effekt på minskad 

risk för hjärt- och kärlsjukdomar. För kvinnorna som söker vård har det skapat en 

osäkerhet att inte veta risken och nyttan av behandling med hormoner (Ekström 2005, s. 

155). Det finns studier som visar att gynekologer har en mer positiv inställning till 

behandlig med hormoner än allmänläkare (Hovelius et al. 2000, s. 5928).  

 

Social och kulturell konstruktion  

Kvinnors hälsa och livskvalitet är beroende av ett samspel mellan en rad olika 

förhållanden, såväl kroppsliga förändringar som livshändelser, tidsanda samt sociala, 

kulturella och strukturella förhållanden (Hovelius et al. 2000, s. 5927). Det 

kännetecknar att se klimakteriet ur ett socialt och kulturellt perspektiv, att se de 

förändringar som sker runt kvinnan i den här åldern och inte fokusera på de fysiska 

förändringarna som sker i kroppen och kopplas till just klimakteriet (Hovelius et al. 

2000, s. 5927). Hovelius et al. (2000, s. 5927) menar att det finns en fara att se 

klimakteriet som en social och kulturell konstruktion. Det kan innebära att kvinnor med 

mer eller mindre uttalade besvär blir ifrågasatta och misstänkliggjorda och ej blir 

erbjudna den medikamentella behandling som finns. 

 

Uvecklingsfas 

Att beskriva klimakteriet som en utvecklingsfas kan läsas i nyare litteratur framför allt 

ur feministiskt perspektiv. Där definieras den här tiden som en ny fas i livet, den tredje 

åldern, som kan leda till individuell mognad, nyorientering och reflektion (Hovelius et 

al. 2000, s. 5927). Kvinnor ser klimakteriet som en naturlig övergång. Övergången kan 

beskrivas på olika sätt men det finns tre typer kopplade till omvårdnad: 

utvecklingsmässig, situationsrelaterad och relaterad till hälsa och sjukdom (Meleis, 

Sawyer, Im, Hillfinger Mesias & Schumacher 2000, s. 13). Det finns olika 

förutsättningar för övergången vilket inkluderar betydelse, förväntningar, nivån på 

kunskap och kompetens, miljön, nivån på planering, emotionellt och fysiskt 

välbefinnande (Schumacher & Meleis 1994, s. 121). Övergången kan både vara 

förväntad eller icke förväntad. Exempel på utvecklande övergång är pubertet, graviditet, 

att gifta sig, bli förälder, gå i pension och klimakteriet (Meleis et. al 2000, s. 13). 

Resultatet av en hälsosam transition-övergång är subjektivt välmående, att kunna 

hantera den nya situationen med fungerande relationer (Schumacher & Meleis 1994, s. 

121). 

 

Hälsa och välbefinnande 

Fenomenet hälsa är ett tillstånd som rör hela människan och är en upplevelse av att vara 

i jämnvikt. En upplevelse av hälsa är inte densamma för alla människor utan växlar 

mellan individer och situationer. Inom hälso- och sjukvården finns en vana att förstå 

människan ur ett naturvetenskapligt perspektiv som kartlägger hur de biologiska 

systemen fungerar, hur de samverkar med varandra och hur de påverkar hälsa och 

sjukdom. Ett exempel är det komplicerade hormonsystemet, som styr det sexuella livet, 
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vakenhet och sömn, hunger och så vidare. Genom detta perspektiv kan man säga att 

hälsa råder när de biologiska systemen fungerar optimalt. Det är därför viktigt för 

människans upplevelse av hälsa att de har så intakta biologiska funktioner som möjligt. 

Där har vårdvetenskapen en viktig funktion att samspela med medicinen för att kunna 

stärka och stödja hälsan (Dahlberg & Segesten 2010, s. 51).  

 

Att uppleva välbefinnande är kopplat till upplevelsen av generell hälsa och andra 

upplevelser av existens. Genom att bejaka och förhålla sig kreativt till de 

omständigheter som är givna kan upplevelsen av välbefinnade stärkas och därmed också 

stärka upplevelsen av hälsa. Även om människan har en allvarlig sjukdom finns behovet 

av att uppleva ett välbefinnande. En biologiskt stressad kropp samverkar negativt med 

nutidens omöjliga ambitioner där pressen att svara upp mot alla verkliga eller upplevda 

krav till slut blir för mycket och välbefinnandet är borta och ohälsan ett faktum. För att 

klara av att välja hälsa och välbefinnande krävs livslust och livsmod. Vi måste känna 

lust för livet, ha en vilja att leva detta liv enligt Dahlberg & Segesten (2010, s. 63).  

  

Aron Antonovsky undrade varför en del människor upplever en god hälsa och andra gör 

det inte. Anledningen till att frågan kom upp var när Antonovsky gjorde en 

undersökning om hur kvinnor från olika etniska grupper anpassat sig till klimakteriet. I 

frågeformuläret fanns en ja/nej fråga om kvinnan varit i koncentrationsläger. 

Förvånande många hade, trots hemska upplevelser från koncentrationsläger och liv som 

flyktingar under flera år, en god fysisk och psykisk hälsa.  Hälsa och sjukdom behöver 

inte utesluta varandra utan hälsa kan infinna sig trots att människan lider av en sjukdom. 

Antonovsky ansåg att vissa förutsättningar fanns för att uppnå hälsa vilket han 

samanfattade i KASAM, en känsla av sammanhanng. Där finns tre centrala begrepp: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En persons goda hälsa är beroende av 

dessa tre delar och att de är i samklang (Antonovsky 1991, ss. 38-41). 

 

Livsvärldsbegreppet 

Livsvärldsbegreppet lanserades av Edmund Husserl (1859-1938). Han menande att vi 

inte kan fånga en beskrivning av det verkligt ”objektiva” utan bara människans 

upplevelse av det. Livsvärlden är världen så som vi uppfattar den och består av till 

exempel minnen, vår vardagsvärld samt förväntningar om framtiden. Husserl 

introducerade även fenomenologin - läran om företeelser så som de erfars. Ett 

fenomenologiskt synsätt innebär att vi vill förstå människans tankar, värderingar och 

upplevelser, som hon har levt sitt liv och som hon har förstått det. Detta utgör hennes 

livsvärld (Henricsson 2012, ss. 346-351).  

 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 128-129) beskriver livsvärld som det sätt vi förstår oss 

själva, andra och allt annat i världen och kan utgöra den hållning varmed vi närmar oss 

till oss själva, alla andra och allt annat i välden. Livsvärlden kan förstås som världen så 

som den erfars. Den utgör en värld som delas med andra men är samtidigt högst 

personlig och unik för var och en. 
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Den levda kroppen  

Maurice Merleau Ponty (1908-1961) menar att för att kunna fånga fenomenet måste vi 

gå bortom fördomen om en objektiv värld till att istället betrakta en genomlevd värld i 

vilken kroppen spelar en central roll. Han betonar att vi inte har en kropp utan vi är i vår 

kropp. Kroppen kan inte ses som ett separat objekt (Henricsson, s. 347). 

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 133-134) är det genom kroppen vi har tillgång 

till ett liv. Utan kropp - ingen värld. Kroppen är navet i människans existens. Det 

betyder att varje förändring i kroppen medför en förändring av tillgången till världen 

och till livet. Särskilt tydlig blir förändringen när en människa drabbas av en långvarig 

sjukdom, en svår skada eller annat lidande som ångest eller rädsla. Alla sådana 

förändringar påverkar inte bara den kroppsdel som är skadad, utan påverkar hela 

existensen på ett eller annat sätt. Även förändringar av kroppen som inte har med  

sjukdom att göra förändrar upplevelsen av liv. Varje förändring i den levda kroppen 

medför en förändring av tillgången till ett liv. 

 

Barnmorskornas ansvarsområde 

Formellt utbildade barnmorskor har funnits i Sverige sedan 1700-talet. Den svenska 

barnmorskan arbetar för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inom ett mycket brett 

verksamhetsområde. Hon träffar kvinnor under hela deras livscykel från den unga 

skolflickan till den åldrande kvinnan. Barnmorskans arbete har stor betydelse för 

folkhälsan i Sverige. Barnmorskans arbete är hälsofrämjande, förebyggande och/eller 

behandlande och omfattar bland annat kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa under 

hela hennes livscykel (Barnmorskeförbundet 2012). 

 

I kompetensbeskrivning för barnmorskor om sexuell och reproduktiv hälsa står att 

barnmorskan ska ha förmåga att tillämpa kunskap om klimakteriet och de besvär som 

kan uppkomma i samband med detta. Barnmorskan ska ha förmåga att i dialog ge 

grundläggande information om klimakteriet. I arbetet med att främja hälsa och 

förebygga ohälsa ska barnmorskan ha förmåga att identifiera individer med särskilda 

behov och stöd (Socialstyrelsen 2005). 

 

Reproduktiv hälsa definieras av WHO “a state of physical, mental, and social well-

being in all matters relating to the reproductive system at all 

stages of life” (WHO 1998). 

 

Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) har 

tillsammans utarbetat gemensamma riktlinjer för samverkan rörande klimakteriefrågor. 

De här föreslagna riktlinjerna kan underlätta för utarbetandet av lokala vårdprogram. 

Barnmorskor som arbetar med klimakteriefrågor ska ha adekvat kompetens i 

kvinnohälsa med inriktning mot klimakteriefrågor. Barnmorskan ska samarbeta med 

gynekolog (Barnmorskeförbundet 2003). 
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PROBLEMFORMULERING 

Klimakteriet är en hormonell omställning i kvinnans kropp. Fysiologiskt ser 

klimakteriet ut på samma sätt hos kvinnor över hela världen. I västvärlden präglas synen 

på livsfasen klimakteriet av tre perspektiv: ett hormonellt bristtillstånd som varar livet 

ut, en social och kulturell konstruktion eller en utvecklingsfas. De här tre synsätten har 

kritiserats för att inte uppmärksamma kvinnors egna upplevelser av klimakteriet. 

Författaren vill med den här litteraturstudien belysa hur kvinnor upplever livsfasen 

klimakteriet. Förhoppningen är att skapa kunskap som kan öka möjligheterna för ett 

bättre omhändertagande och därmed stödja och stärka kvinnans hälsoprocesser. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa kvinnors upplevelse av livsfasen klimakteriet. 

 

METOD 

Uppsatsen är en litteraturstudie enligt Axelsson (2008, ss. 180-183) som utgörs av data 

från tidigare forskning. Målet med att göra en litteraturstudie på kandidatnivå är att lära 

sig söka ny kunskap, hur kunskap kan värderas och att sammanställa kunskap på ett för 

problemet adekvat sätt. I en litteraturstudie med kvalitativ inriktning blir resultatet en ny 

helhet, inte specifika deltagares beskrivningar (Axelsson 2008, s. 182). 

 

Datainsamling 

För att få en så bred sökning som möjligt valdes de tre databaserna PubMed, Cinahl och 

psycINFO. Alla tre innefattar internationell omvårdnadsforskning. Enbart artiklar som 

var peer reviewed och hade tillgång till fulltext söktes. Samtliga sökord trunkerades för 

att vidga sökningarna. En fullständig redovisning av sökhistorik visas i bilaga 1. 

 

Efter en inledande bred sökning på sökorden ”menopause” eller ”climacteric” blev det 

ett oöverskådligt antal träffar i PubMed (50008/7423), Cinahl (5512/620) och 

psycINFO (2744/296). Syftet med studien är att belysa upplevelsen av klimakteriet och 

därför lades sökordet ”experience” till men fortfarande för många träffar. För att 

ytterligare begränsa valdes sökorden ”quality of life” och ”health” till. Den sökningen 

gav mindre antal träffar men fortfarande för många och sökningen begränsades till 

artiklar från år 2000 och framåt för att få aktuell forskning. 

 

Denna systematiska sökning resulterade i 283 träffar i PubMed, 43 i Cinahl och 52 i 

PsychINFO. Vid en snabb genomgång av titlar på artiklarna handlade många om 

sjukdomar i samband med klimakteriet. Ord i titeln som ”cancer, psycological desease, 

HRT treatment” exluderades. 

  

Efter genomläsning av rubriker och abstracts hittades sammanlagt nio relevanta artiklar, 

tre med kvantitativ ansats och sex med kvalitativ ansats. 
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Dataanalys  

Artiklarna som valdes ut har analyserats enligt Axelssons (2008, ss 173-188) metod. 

Analysen startade med att artiklarna lästes igenom och stödanteckningar gjordes. En 

sammanställning av artiklarnas syfte, metod, urval och resultat redovisas i en tabell, se 

bilaga 2. Först har helheten i artiklarna bearbetats och därefter gått vidare med de olika 

delarna i artiklarnas resultat. Därpå analyserades resultatdelen i varje artikel noggrant. 

Flera likheter av upplevelsen av livsfasen klimakteriet framkom och för att få en 

överblick användes färgpennor varvid varje kategori fick sin egen färg. Då samma 

upplevelser av livsfasen klimakteriet återkom kunde huvudteman och tillhörande 

subteman utformas. Det resulterade i ett huvudtema med tre tillhörande subteman. 

Genom att föra samman de olika delarna till nya identifierade teman har en ny helhet 

skapats, vilket blir litteraturstudiens resultat. Hela tiden fanns litteraturstudiens syfte 

med i analysarbetet.  

 

RESULTAT 

Resultatet av de nio artiklarna kan sammanfattas i ett huvudtema och tre subteman som 

beskriver kvinnans upplevelse av livsfasen klimakteriet. 

 

Huvudtema Subteman 

 

Livets balansgång 

 

 Dela upplevelsen med andra 

 Kroppens förändringar 

 Livskraft och livsrytm 

 

Livets balansgång 

Det övergripande resultatet i den här litteraturstudien, om hur kvinnor upplever 

livsfasen klimakteriet, kan förstås som livets balansgång. Att dela upplevelsen med 

andra kvinnor var viktigt. Kvinnorna frågade sina mödrar, systrar och väninnor hur 

deras upplevelse av klimakteriet var. I mötet med vårdgivare var det viktigt att bli 

lyssnad på och känna sig delaktig i eventuella beslut. 

  

De fysiska och psykiska förändringarna upplevdes individuellt för varje kvinna men att 

känna en mening stärkte upplevelsen av sammanhang. De kvinnor som hade positiva 

förväntningar upplevde mindre psykiska och fysiska symtom.  

  

Upplevelsen av livskraft och livsrytm var beroende av att upprätthålla en känsla av 

sammanhang i den här livsfasen. Livets balansgång att bli äldre och se meningen med 

att livet förändras var viktigt. De positiva förändringarna som att slippa menstruera, få 

mer tid för sig själva övervägde de negativa förändringarna som att inte vara behövd 

och att vara äldst i familjen. 
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Dela upplevelsen med andra 

Kvinnans upplevelser av att dela upplevelsen med andra kan härledas till stödet ifrån sin 

familj, det vill säga partner, barn och övriga närstående och att bli sedd och trodd på i 

mötet med vårdgivare. Dela upplevelsen med andra förtsärkte upplevelsen av ett 

sammanhang. 

 

Mackay (2007, s. 45) betonar att när kvinnan kommer i klimakteriet känns det naturligt 

att fråga sin mamma hur hon hade det. Flera studier visar att kvinnor uppgav att deras 

mamma inte ville prata om eller inte kom ihåg hur de upplevde klimakteriet (George 

2002, s. 82; Marnocha, Bergstrom & Dempsey 2011, s. 232). I en del familjer pratar 

man inte om sådant här vilket gjorde det svårt att även prata med sin syster. Ändå 

jämförde kvinnorna sina symtom med sina systrar och mödrar och det var en viktig del i 

deras upplevelse av klimakteriet (Mackay 2007, s. 45). En del kvinnor har pratat med 

sina väninnor men upplever att de får inga adekvata svar på sina frågor. Det upplevs 

som ett tabubelagt ämne (Marnocha, Bergstrom & Dempsey 2011, s. 233). Många 

kvinnor får sin kunskap från media eller annat publicerat material vilket inte alltid är 

baserat på fakta eller objektivitet (George 2002, s. 80). Partnen betyder mycket för 

upplevelsen av klimakteriet. Att vara gift och dessutom lyckligt gift betyder att kvinnan 

upplever mindre klimakteriella symtom som nedstämdhet eller ilska. De kvinnor som 

inte hade någon partner hade signifikant mer depressiva symtom (Kurpius, Nicpon & 

Maresh 2001, s. 82).  
 

Kvinnorna som ingick i undersökningen sökte sin husläkare för att få råd, ”det är väl det 

man ska göra”(Marnocha, Bergstrom & Dempsey 2011, s. 234). Kvinnorna hade olika 

kunskaper om klimakteriet innan de sökte sin doktor. Kvinnorna ville få information om 

klimakteriet och få höra att deras symtom var normala och framför allt bli lyssnad på. 

Flera upplevde att de fick ett recept på östrogenbehandling när de egentligen ville få 

information. En del kvinnor upplevde att de blev bättre lyssnade på och mötte bättre 

förståelse när de träffade en sjuksköterska (Marnocha, Bergstrom & Dempsey 2011, s. 

233). Många blev förvirrade över informationen om östrogenbehandlingens fördelar och 

nackdelar och kände sig övertalade av sin doktor att börja med behandling. Flera 

kvinnor fick recept på östrogen men påbörjade aldrig behandling (George 2002, s. 83; 

Marnocha, Bergstrom & Dempsey 2011, s. 234).  

 

Kroppens förändringar 

Subtemat beskriver hur upplevelsen av klimakteriet påverkas av de fysiska och psykiska 

förändringarna som livsfasen klimakteriet innebär. 

 

De fysiska förändringarna beskrivs som individuella och att det är svårt att förutse, när 

de börjar och hur det kommer att vara. Kvinnornas upplevelse av symtomen berodde 

många gånger på vilka förväntningar de hade. Reaktionen hos kvinnorna av förändrat 

blödningsmönster eller helt upphörande av mens och upplevelsen av vallningar och 

svettningar var mycket varierande. Många upplevde inte vallningar och svettningar som 

ett stort problem då det var förväntade symtom och det påverkade inte det dagliga livet 

(George 2002, s. 80; Mackey 2007, s. 44). Marnocha (2011, s. 232) visade att även 

välutbildade kvinnor hade en låg kunskapsnivå om klimakteriet och de kroppsliga 
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förändringar det innebar. Det beksrevs som förvirrande och genant att inte ha kontroll 

över de här förändringarna (Marnocha, Bergstrom & Dempsey 2011, s. 232). Det som 

upplevdes jobbigast med de kroppsliga förändringarna var att de var så oförutsägbara. 

Till exempel visste inte kvinnorna när blödningarna skulle komma då de ej var 

regelbundna längre och det här påvekade det dagliga livet. Många upplevde att de 

fysiska förändringarna gjorde att deras kvinnlighet och attraktionskraft minskade, men 

en del kände sig mer bekväma i att inte behöva bry sig såsom kvinnorna gjorde när de 

var yngre (Marnocha, Bergstrom & Dempsey 2011, s. 234; Perz & Ussher 2008, s 295). 

De fysiska förändringar som kommer med åldern, att få rynkor, bli gråhårig, 

viktuppgång och synförändringar upplevde en del kvinnor naturligt och en del som 

skrämmande (Lindh-Åstrand, Hoffman, Hammar & Kjellgren 2007, s. 514; Hvas 2005, 

s. 247). Reaktionen på fysiska förändringar berodde på vilken attityd och emotionell 

kompetens kvinnorna hade. Det vill säga ju högre emotionell kompetens och positivare 

attityd desto mindre upplevda klimakteriella förändringar (Bauld & Brown 2008,  

s. 162). Kvinnor med låg utbildningsnivå erfor i större omfattning både fysiska och 

psykiska klimakteriella symtom och även de kvinnor som var sexuellt inaktiva upplevde 

mer klimakteriella symtom (Chedraui, Aguirre, Hidalgo & Fayad 2007, s. 277). För en 

del kvinnor blev den sexuella upplevelsen bättre av att ej behöva tänka på 

preventivmedel medan för en del kvinnor blev det sämre på grund av torra och sköra 

slemhinnor (Lindh-Åstrand et al. 2007, s. 513). 

  

Trots att depression ej fysiologiskt kan sättas i samband med klimakteriet upplever 

många kvinnor det. Flera kvinnor är övertygande att det har ett samband med de 

hormonella förändringarna då det inte finns några andra förklaringar. De kvinnor som 

tidigare haft premenstruella besvär eller varit nedstämda efter förlossningen, märkte mer 

av depressiva symtom under klimakteriet (Bauld & Brown 2008, s. 163; Kurpius, 

Nicpon, & Maresh 2001, s. 82; George 2002, s. 82). Kvinnorna upplevde en emotionell 

förändring som psykisk labilitet, mer ledsen men också en positiv förändring att plötligt 

våga säga ifrån och sätta gränser (Lindh-Åstrand et al. 2007, s. 514; Perz & Ussher 

2008, s. 296; Hvas 2005, s. 248; Bauld & Brown 2008, s. 162; George 2002 s. 83). 

Några kvinnor upplevde att känslorna åkte berg- och dalbana och de kände inte igen sig 

själva. En del kvinnor upplevde minnesstörningar vilket de inte märkt av innan 

klimakteriet (George 2002, s. 82).  

 

Livskraft och livsrytm 

Subtemat beskriver hur kvinnorna upplever livskraft och hittar balans i livsfasen 

klimakteriet. 

 

Att komma i klimakteriet innebär också att bli äldre men upplevdes av många kvinnor 

positivt som att ”varje ålder har sin tjusning”. De skulle inte vilja vara unga igen. Det 

fanns även en oro för att med åldern ökar risken för att drabbas av sjukdomar. En del 

kvinnor hade redan erfarenhet av värk i leder och att de inte orkade lika mycket längre 

(Hvas 2005, s. 348). Att bli gammal innebar också erfarenhet av att vara äldst i familjen. 

Det kunde upplevas både positivt och negativt. En del kvinnor oroade sig för att bli 

gammal, några såg det som en helt naturlig process medan andra kunde känna en tomhet 

av att inte vara behövd (Lindh-Åstrand et al. 2007, s. 514). 
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Många kvinnor såg medelåldern som en positiv livskraft genom att känna sig mer 

bekväma med sig själva och såg fram emot nästa livsfas. De fick ökat självförtoende, 

mer tid för sig själva och ökad självkänsla och självkännedom (Perz & Ussher 2008, s. 

295; Lindh-Åstrand et al. 2007, s. 514). De som inte hade fått barnbarn såg fram emot 

det och såg det som en ny roll i livet (Lindh-Åstrand et al. 2007, s. 514; Hvas 2005, s. 

247).  De såg sig själva inte längre som den som hade huvudansvaret för vårdandet av 

relationer i sin omgivning (Perz & Ussher 2008, s. 295). Många kvinnor upplevde att de 

blev mer kompetenta och erfarna vilket stärkte kvinnorna bland annat på jobbet. De 

kunde säga ifrån och ställa krav och inte bara vara en ”lydig och snäll flicka”. Samtidigt 

fick många kvinnor erfara att bli utan jobb och svårigheten att skaffa ett nytt för de 

ansågs som gamla. Kvinnorna upplevde en känsla av frihet, att slippa ansvar för barnen 

och en större ekonomisk frihet (Hvas 2005, s. 248; Perz & Ussher 2008, s. 295). De 

förändringar som kvinnorna upplevde i klimakteriet innebar ett nytt liv med nya rutiner, 

en stabil livssituation och tid för sig själv att kunna göra vad de själva ville (Marnocha, 

Bergstrom & Dempsey 2011, s. 235; George 2002, s. 83).  

 

En del kvinnnor förväntade sig att klimakteriet var en naturlig livsrytm från ett stadie i 

livet till ett annat, en milstolpe som markerade slutet på den fertila perioden. De såg det 

som början till ett nytt liv med nya mål och förändringar. Kvinnorna såg fram emot att 

sluta menstruera och slippa tänka på preventivmedel (George 2002, s. 83; Hvas 2005, s. 

248). I studien (Perz & Ussher 2008, s. 295) såg alla kvinnor fram emot klimakteriet 

och kände sig positivt inställda till att kommit halvvägs i livet. De såg fram emot att får 

mer tid för sig själva och tillsammans med sin make (Lindh-Åstrand et al. 2007, s. 514). 

Kvinnorna hade en positiv känsla och såg framåt och inte bakåt. De kvinnor som hade 

en positiv attityd och förväntningar till klimakteriet hade en bättre upplevd fysisk hälsa 

och mindre klimakteriella symtom (Bauld & Brown 2008, s. 162). I Marnochas (2011) 

studie hade inte kvinnorna aktivt förberett sig för klimakteriet men när de väl förstod att 

de kommit i den livsfasen blev de mycket engagerade (Marnocha, Bergstrom & 

Dempsey 2011, s. 232). Förmågan att upprätthålla en känsla av sammanhang i hela 

upplevelsen av förändring var en viktig bidragande faktor i kvinnornas erfarenhet av att 

må väl under livsfasen klimakteriet (Mackay 2007, s. 42). 

 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av klimakteriet. För att på bästa 

sätt belysa kvinnors upplevelse av klimakteriet valdes en litteraturstudie. Det är ett 

lämpligt angreppssätt för att ta tillvara forskning inom området och att fördjupa sig i 

kunskapen om den här livsfasen. Studien kan därför användas som grund till en 

empirisk studie. 

  

I studien har sex kvalitativa och tre kvantitativa artiklar använts för att få både djup och 

bredd i studien. Axelsson (2008, s. 174) menar att genom användning av både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar studeras problemet ur olika perspektiv och 

verkligheten kan förstås bättre. I analysarbetet var det svårt att utnyttja de kvantitativa 
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artiklarna då resultatdelen var mycket kort. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om 

bara kvalitativa studier använts. 

 

Artiklarna i litteraturstudien var gjorda i olika länder, tre från vardera Australien och 

USA, en från Eucador, en från Sverige och en från Danmark vilket var spännande att 

analysera. I de artiklar som valts ut är kvinnorna mellan 40 och 70 år. Det breda 

åldersspannet gav ytterligare kunskap genom att kvinnors attityder och förväntningar 

inför den här livsfasen studerats och återfinns i resultatet.   

 

Det var intressant att se att det upplevdes lika av kvinnorna oavsett var i världen de 

bodde. Författaren är medveten om att den här studien inte på något sätt täcker in alla 

kvinnor i världen. 

 

Resultatdiskussion 

Alla kvinnor går igenom livsfasen klimakteriet. Precis som puberteten är det ingen 

sjukdom men till skillnad från puberteten anses klimakteriet i det biomedicinska 

perspektivet vara en riskfaktor, ett hormonellt bristtillstånd som varar livet ut. Livsfasen 

puberteten rankas högt på vår värdeskala då vi lämnar barndomen och närmar oss 

vuxenlivet. Livsfasen klimakteriet rankas lågt på värdeskalan då vi lämnar ungdomen, 

kommer in i medelåldern och närmar oss ålderdomen (Edvall 1998, s. 11). Upplever 

kvinnorna klimakteriet som ett hormonellt bristtillstånd som varar livet ut, en social och 

kulturell konstruktion eller en utvecklingsfas? 

 

Resultatet av den här litteraturstudien visar att kvinnor upplever klimakteriet på olika 

sätt då förutsättningarna kan se olika ut. Kvinnornas upplevelser stämde inte överens 

med de i ltteraturen beskrivna perspektiven. Kvinnorna ville bli lyssnade på och 

bemötta och sedda ur ett helhetsperspektiv. 

 

Livets balansgång 

Gemensamt för kvinnorna, i den här littarturstudien, var att kunna se ett sammanhang. 

Upplevelsen av ett sammanhang och att erfara mening med det som sker är grunden till 

att erfara hälsa. I mötet med kvinnorna i i den här livsfasen är det viktigt med en 

helhetssyn och att vårdvetenskapen samspelar med den biomedicinska ambitionen att 

stärka och stödja hälsan. Bådas kunskaper är goda och nödvändiga om man ska uppnå 

en vård som kvinnorna upplever som god. Kvinnorna upplevde det viktigt att dela 

upplevelsen med sin familj och övriga närstående. Det var viktigt att bli sedd och trodd 

på i upplevelsen av de kroppsliga förändringarna i mötet med vårdgivare. Därmed 

upplevde kvinnorna en ökad livskraft. Dessa resultat diskuteras vidare. 

 

Dela upplevelsen med andra 

I den vårdvetenskapliga forskningen om att förstå människan är behovet av att bli sedd 

och bekräftad ett grundläggande behov för upplevelse av hälsa. Kvinnorna i den här 

studien upplevde att det var viktigt att dela upplevelsen med sin familj och andra 

närstående under den här livsfasen. Att vara lyckligt gift hade stor betydelse för 

upplevelsen av den här livsfasen (Kurpius, Nicpon & Maresh 2001, s. 83) vilket 
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bekräftas i andra studier (Li, Borgfeldt, Samsioe, Lidfeldt&Nerbrand 2005, s. 309). Det 

var viktigt att prata med sin mamma om klimakteriet men det upplevdes samtidigt 

ibland som ett tabubelagt ämne (George 2002, s. 82; Marnocha, Bergstrom & Dempsey 

2011, s. 232; Mackay 2007, s. 45). 

  

Klimakteriet är en övergång precis som puberteten. Även i puberteten har mamman stor 

betydelse för hur den unga kvinnan upplever puberteten (Rembeck, Möller, Gunnarsson 

2006, s. 712). Att kunna prata med sin mamma både innan och under den här livsfasen 

och därmed vara förberedd var betydelsefullt för helhetsupplevelsen. 

 

I Sverige får flickor information i skolan inför puberteten. Är det dags att införa 

”klimakterieskola” inför klimakteriet? Många kvinnor upplevde att de inte fick någon 

adekvat information från väninnor, media eller annat publicerat material vilket gjorde 

upplevelsen av klimakteriet förvirrande (Marnocha, Bergstrom & Dempsey 2011,  

s. 232; George 2002, s. 80). 

 

Att se klimakteriet som en social konstruktion fokuserar på den mångfacetterande 

symtombilden som upplevs i den här livsfasen. Det vill säga att se den här livsfasen som 

en period då mycket händer runt kvinnan som kan påverka på olika sätt och inte se det 

som en sjukdom. Många kvinnor upplevde när de sökte vård att klimakteriet sågs som 

ett hormonellt bristtillstånd och fick recept på östrogen när de i stället ville ha adekvat 

information. Kvinnorna ville bli bemötta förutsättningslöst och inte bli betraktade som 

sjuka (George 2002, s. 82; Marnocha, Bergstrom & Dempsey 2011, s. 233). Allt 

vårdande ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och rikta sig till varje 

patients livsvärld. Kvinnorna upplevde att de blev bättre lyssnade på av en 

sjuksköterska (Marnocha, Bergstrom & Dempsey 2011, s. 233). Det här beskriver 

Berterö (2003, s. 110) i sin studie att sjuksköterskan/barnmorskan har en viktig roll i 

mötet med kvinnor. De flesta kvinnor träffar en barnmorska någon gång under den 

fertila perioden vilket även inkluderar före och efter klimakteriet. I 

kompetensbeskrivningen för barnmorskor står att vården skall så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och 

respekt (Socialstyrelsen 2006). I barnmorskans yrkesutövande ingår att ge adekvat 

information och därmed kan kvinnan känna sig delaktig i vårdandet och kunna fatta 

beslut som rör hennes hälsa och välbefinnande.   

 

Kroppens förändringar 

Den här studien visar att kvinnors upplevelse av de fysiska och psykiska förändringarna 

under klimakteriet påverkas av många olika faktorer. Kvinnornas upplevelser av 

klimakteriet berodde mycket på vilka förväntningar kvinnorna hade inför den här 

livsfasen. Bauld och Brown (2009, s. 162) beskriver att positiv attityd och hög 

emotionell kompetens inför klimakteriet ger mindre symtom. Berterö (2003, s. 113) 

visar i sin studie att särskilt om kvinnorna fått positiva förväntningar från sin mamma 

blev upplevelsen av klimakteriet positivare. Samtidigt upplevde många att det var svårt 

att prata med sin mamma (George 2002, s. 82; Marnocha, Bergstrom & Dempsey 2011, 

s. 232; Mackay 2007, s. 45). I en studie av Rembeck et al. (2006, s. 712) är mamman 

den mest viktiga personen för flickan att få information och diskutera om puberteten 
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och därmed upplevdes puberteten positivare. Varför är det svårare att prata om 

klimakteriet? Beror det på att klimakteriet omringas av olika föreställningar?  

 

De kvinnor som hade en låg utbildningsnivå och var sexuellt inaktiva upplevde mer 

klimakteriella symtom (Chedraui et al. 2007, s. 274). Många kvinnor upplever smärta 

vid samlag på grund av torra och sköra slemhinnor vilket påverkar sexualiteten negativt 

(Lindh-Åstrand et al. 2007, s. 513). Hur ska kvinnan då kunna vara sexuellt aktiv och 

därmed uppleva mindre klimakteriella symtom? Samtidigt visar Nappi och Nijland 

(2006, s. 14) att de kvinnor som ej upplevde klimakteriella symtom upplevde en mycket 

bättre sexuell tillfredsställelse. I förhållandet till sin partner är sexualiteten viktig vilket 

gör att fungerar inte sexlivet får kvinnorna sämre självkänsla, känner sig mindre 

kvinnliga och känner sig äldre (Nappi & Nijland 2006, s. 14). Att vara lyckligt gift gav 

också färre klimakteriella symtotm (Kurpius, Nicpon, & Maresh 2001, s. 83). Vad är 

”hönan eller ägget”?  
 

Den mest effektiva behandlingen mot sköra och torra slemhinnor är tillförsel av 

östrogen (SBU 2002). Diskussionen om östrogenbehandling har pendlat fram och 

tillbaka. Från att ”alla” kvinnor skulle behandlas under 1990-talet till att 

behandlingsfrekvensen sjönk drastiskt under 2000-talet då rapporter kom om ökad 

frekvens av bröstcancer under behandling med östrogen (Ekström 2005, s. 157). Sett ur 

ett hormonellt bristtillstånd behandlas kvinnor med östrogen vilket kan motverka andra 

negativa påverkan som orsakas av ohälsosam livsföring (Li et al. 2005, s. 317). 

Hovelius et al. (2000, s. 5928) menar att ur ett genusperspektiv kan det här synsättet 

vidmakthålla kvinnors underordning och frånta kvinnors kontroll över den egna 

kroppen. 

 

Hur omgivningen ser på klimakteriet kan påverka den psykiska upplevelsen. Betraktas 

klimakteriet som en social och kulturell konstruktion kan kvinnorna bli negligerade på 

grund av sina symtom. Många kvinnor upplever en psykisk förändring, ofta som 

depression, under klimakteriet men det finns ingen fysiologisk förklaring. Dennerstein 

och Soares (2008, s. 138) kallar den här perioden ”en tid av sårbarhet”. Precis som vid 

andra förändringar i livet, det vill säga övergång, är det många olika faktorer som 

påverkar den psykiska hälsan. Det beskrivs tydligt att de kvinnor som haft olika 

psykiska symtom tidigare i livet hade mer psykiska symtom i klimakteriet (Bauld & 

Brown 2008, s. 163; Kurpius, Nicpon, & Maresh 2001, s. 82; George 2002, s. 82). Flera 

studier beskriver att utbildningsnivån har stor betydelse hur upplevelsen av klimakteriet 

erfars. Chedraui et al. (2007, s. 277) beskriver att kvinnor med låg utbildningsnivå hade 

mer psykiska symtom vilket är motsats som beskrivs i en stor populationsbaserad studie 

från Sverige. Mer än 60% hade depressiva symtom och bidragande faktorer var 

högutbildade, arbetslöshet, fysisk inaktivitet, rökning, överviktiga eller kronisk sjukdom 

(Li et al. 2005, s. 309).  

  

Stress kan leda till psykisk ohälsa. Att vara stressad är ingen sjukdom utan en naturlig 

psykologisk och biologisk reaktion på hot och yttre påfrestningar. Händelser som 

innebär en oönskad förändring i en människas livssituation kan ge upphov till psykisk 

nedstämdhet (Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, Rodhe, Wahlberg & Währborg 2010). 

Det bekräftar att de kvinnor som hade positiva förväntningar och attityd till klimakteriet 
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upplevde färre symtom och mindre psykisk ohälsa (Bauld & Brown 2009, s. 162; 

Berterö 2003, s. 113). 

 

Psykisk ohälsa är ett stort problem i Sverige. Enligt Folkhälsorapporten (2009) har 

ökningen under 1990-talet varit högst bland kvinnor i åldern 25-44 år. Vad kan det 

innebära när de här kvinnorna kommer i klimakteriet? 

 

Många kvinnor upplevde en positiv psykisk förändring med ökat självförtroende. 

Kvinnorna vågade sätta gränser, säga ifrån och upplevde en större emotionell 

kompetens till exempel på jobbet. Kvinnorna upplevde det som en positiv 

utvecklingsfas i livet (Lindh-Åstrand et al. 2007, s. 514; Perz & Ussher 2008, s. 295; 

Hvas 2005, s. 248; George 2002, s. 83).  

 

Livskraft och livsrytm 

Hur upplever kvinnorna livskraft och livsrytm under klimakteriet? 

 

Alla kvinnor går igenom klimakteriet. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 133-134) 

beskriver att varje förändring av kroppen även om det inte har med sjukdom att göra 

förändrar upplevelsen av liv. Hennes livsvärld delas med andra men är samtidigt högst 

personlig och unik för var och en (Dahlberg & Segesten 2010, ss.128-129). 

 

Hur kvinnor upplever livskvalitet under klimakteriet är mycket individuellt. När 

kvinnan kommer i klimakteriet har kvinnorna cirka en tredjedel kvar av sitt liv då 

medellivslängden för kvinnor i Sverige är 83,4 år (Statistiska Centralbyrån 2012). 

Många kvinnor såg fram emot medelåldern och att bli äldre. De skulle inte vilja vara 

unga igen (Hvas 2005, s. 247). Att bli äldre kan samtidigt även innebära oro för att 

drabbas av sjukdomar. Många kvinnor hade redan märkt av värk i leder och att inte orka 

lika mycket (Hvas 2005, s. 248). 

  

Från media framställs åldrandet som något som ska förhindras. Det finns ett överflöd av 

tips om hur krämer, plastikoperationer och medicin kan bromsa åldrandet (Buchanan, 

Villagran & Ragan 2001, s, 100). Speglar det hur klimakteriet och åldrandet ses i 

västvärlden, som något negativt och hur påverkar det kvinnorna? 

  

Att se klimakteriet som en utvecklingfas, den tredje åldern kan hjälpa kvinnorna. De såg 

slutet på en fas i livet och början till en ny. De fick mer tid för sig själva då barnen 

flyttat hemifrån och behövde ej längre vara den som hade huvudansvaret för vårdandet 

av relationer i sin omgivning (Perz & Ussher 2008, s. 295). Kvinnorna upplevde en 

ökad frihet genom att slippa ta ansvar över barnen och upplevde en högre ekonmisk 

standard (Hvas 2005, s. 248; Perz & Ussher 2008, s. 295). 

  

Upplevelsen av att slippa menstruera och slippa tänka på preventivmedel var positivt. 

Det markerade en ny fas i livet. En kvinna uttryckte de kroppsliga förändringarna som 

att bli gråhårig och behöva glasögon: ”Jag äter inte hormoner men jag färgar inte håret 

heller”. För de flesta kvinnor sågs det här som naturligt åldrande och ingen tanke att se 

det som ett hormonellt bristtillstånd (George 2001, s. 83; Hvas 2005, s. 247).  
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I studien Ekström, Esseveld och Hovelius (2005, s. 27) beskriver kvinnorna att det 

viktigaste var att ”fortsätta leva på mitt sätt”. Kvinnorna hade tre strategier som innebar 

att försöka bevara sitt nuvarande sätt att leva; begränsa förändringar och att omvärdera 

sin situation när bevarande eller begränsande strategierna inte räcker. Det sammanfattar 

Mackay (2007, s. 42) i den här litteraturstudien: ”livskvalitet är förmågan att 

upprätthålla en känsla avsammanhang i hela upplevelsen av förändring”. Det var en 

viktig bidragande faktor i kvinnornas erfarenhet av att må väl både fysiskt och psykiskt 

under livsfasen klimakteriet. 

 

SLUTSATSER 

Livsfasen klimakteriet är en övergång som flera andra i livet. Hur den övergången 

upplevs av kvinnan påverkas av många olika faktorer. Under livsfasen klimakteriet sker 

kroppsliga förändringar och livshändelser, samt ändrade sociala, kulturella och 

strukturella förhållande vilka behöver ses i ett sammanhang för att kvinnorna ska 

uppleva hälsa, livskraft och livsrytm. 

 

I arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa ska barnmorskan ha förmåga att 

identifiera individer med särskilda behov och stöd. Barnmorskan ska identifiera och 

aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer i ett 

livscykelperspektiv. Mötet med kvinnan bör präglas av en helhetssyn, hennes livsvillkor 

och livssituation. Genom att möta kvinnan där hon är och ge adekvat information, ges 

kvinnan möjlighet till att känna sig delaktig över utredningar och behandlingar och 

därmed ges möjlighet till ökad hälsa. Med ökad kunskap hos vårdpersonal som möter 

kvinnor i den här livsfasen kan omhändertagandet ske på kvinnans villkor. 

 

Barnmorskan har erfarenhet av att arbeta förebyggande och behandlande samt stärka 

hälsoprocesser. Därför kan barnmorskan i sin proffession vara lämpad för att möta 

kvinnor som är i klimakteriet. 
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Bilaga 1 

 

Sökhistorik, databassökning 2012-10-08 och 2012-10-15 

 

 

Databas     Sökord Träffar Valda artiklar 

Pub Med  

Menopause                                       

Menopause-experience 

Climacteric  

Climacteric- experience  

Climacteric -quality of life  

Menopause-quality of life  

 

Från år 2000 

Menopause-experience-quality of life-

health  

climacteric-experience-quality of life-

health  

 

50008  

566 

7423 

1622 

2794 

1984 

 

 

139 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kvantitativ 

Fyra kvalitativa 

Cinahl Menopause   

Menopause-experience  

Climacteric 

Climacteric- experience  

Climacteric -quality of life  

Menopause-quality of life  

 

Från år 2000 

Menopause-experience-quality of life-

health  

climacteric-experience-quality of life-

health 

 

 

5512 

134 

620 

4 

5 

0 

 

 

43 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ 
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Databas     Sökord Träffar Valda artiklar 

Psyc Info Menopause 

Menopause-experience  

Climacteric  

Climacteric- experience 

Climacteric -quality of life  

Menopause-quality of life  

 

Från år 2000 

Menopause-experience-quality of life-

health  

climacteric-experience-quality of life-

health  

 

 

2744 

566 

296 

44 

54 

256 

 

 

46 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ 

Två kvantitativa 
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Bilaga 2 

Titel, författare, 

årtal och tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

Mood, Marriage, 

and Menopause 

Kurpius SE, 

Nipcon MF, 

Maresh SE,  

2001, 

Journal of 

Counseling 

Psychology 

Studera och 

utvärdera 

förhållndet mellan 

klimakteriella 

symptom, 

depressiva symtom 

och 

tillfredsställelse i 

äktenskapet. 

Fyra frågeformulär 

användes: Self-

Rating Depression 

Scale, Depression 

subscale of the 

POMS, Women´s 

Health 

Questionnaire och 

Dyadic Adjustment 

Scale. 

Ålder 40-60 år, 

medelålder 47 år.  

329 kvinnor som 

sökt för 

blödningsrubbning

ar tillfrågades, 303 

inkluderades som 

var i rätt ålder. 18 

st var mellan 35-39 

(De hade erfarenhet 

av hormonella 

förändringar 

kopplade till 

klimakteriet). 

Lyckligt gifta 

kvinnor hade 

mindre 

klimakteriella 

symtom och 

mindre erfarenhet 

av depression än 

medellyckliga och 

olyckligt gifta 

kvinnor. Ökade 

klimakteriella 

symtom= mer 

depressiva symtom. 

Stress, 

psychological 

distress, 

psychosocial 

factors, menopause 

symptoms and 

physical health in 

women, Bauld R, 

Brown R,  

2008,  

Maturitas 

Studera och 

utvärdera 

förhållandet mellan 

stress, psykisk 

påfestrning, 

psykosociala 

faktorer, emotionell 

intelligens  och 

fysisk hälsa i 

klimakteriet. 

Sex frågeformulär 

användes: 

Menopause Rating 

Scale, The Short-

Form Health 

Survey, The 

Depression, 

Anxiety and Stress 

Scale, Social 

Support 

Questionnaire, 

Proactive Coping 

Inventory, 

Menopause 

Attitude Scale and 

Assessing 

Emotions Scale. 

Ålder 45-55 år, 

medelålder 50år. 

130  kvinnor 

tillfrågades  genom 

arbetskamrater och 

“snöbolls effect” 

och på 

kvinnohälsomottag 

Ningar. 116 

kvinnor 

inkluderades. 

Exkluderade 

informanter var för 

unga/gamla. 

Kvinnor som hade 

högre emotionell 

intelligens, socialt 

stöd, mindre stress, 

oro och 

depressioner, 

positiv attityd till 

klimakteriet, hade 

signfikant högre 

upplevd fysisk 

hälsa och mindre 

klimakteriella 

symtom. 
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Titel, författare, 

årtal och tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

Assessing 

menopausal 

symptoms among 

healthy middle 

aged women with 

the Menopause 

Rating Scale, 

Chedraui P, 

Aguirre W, 

Hidalgo L, Fayad 

L,  

2007,  

Maturitas 

Fastställa frekvens 

och intensiteten av 

klimakteriella 

symptom och 

riskfaktorer hos 

kvinnor i 

klimakteriet.  

Frågeformuläret 

Menopause Rating 

Scale användes. 

Ålder 40-53 år, 

medelålder 45år. 

330 kvinnor 

tillfrågades som 

arbetade på ett 

sjukhus. 30 

exkluderades: 

(diabetiker, ville 

inte vara med, 

ingen livmoder 

etc.) 

Kvinnorna hade 

mer  symtom ju 

längre de kommit i 

klimakteriet. 

Lågutbildade 

kvinnor och 

sexuellt inaktiva 

hade mer symtom. 

Women´s 

experience of being 

well during peri-

menopause: A 

phenomenological 

study,Mackey S,  

2007, 

Contemporary 

Nurce 

Öka förståelsen av 

upplevelsen av en 

bra hälsa under 

klimakteriet 

Kvalitativa 

djupintervjuer med 

öppna frågor som 

analyserades enligt 

van Manen 

fenomenologiska 

metod vilket 

innebär att använda 

sex dynamiska 

processer som styr 

analysen. 

18 kvinnor som 

alla var post-

menopausala och 

hade en god 

erfarenhet av 

klimakteriet. 

Kvinnorna hade 

olika 

socioekonomiska 

förutsättningar och 

utbildningsnivå. 

Tre huvudteman: 

kontinuiteten av 

menstruella 

erfarenheten, 

förkroppsligande 

av klimakteriella 

symtom och 

begränsandet av 

symtomen. 

The Menopause 

Experience: A 

Woman´s 

Perspective, 

George S,  

2001,  

JOGNN 

Granska och tolka 

hur amerikanska 

kvinnors erfarenhet 

av klimakteriet är. 

Dessutom 

identifiera 

gemensamma 

element och teman 

som förekommer 

som ett resultat av 

komplexiteten av 

erfarenheten. 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor som 

analyserades med 

innehållsanalys. 

15 kvinnor i åldern 

48-62 år som 

upplevt 

klimakteriet 

normalt. Kvinnorna 

rekryterades från 

en grupp 

volontärer. 

Tre teman: 

Förväntningar och 

förverkligande, 

sortera ut saker och 

ting för att 

minimera 

förvirringen runt 

klimakteriet och se 

det här som en ny 

fas i livet. 



 24 

Titel, författare, 

årtal och tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

Women´s 

conception of the 

menopausal 

transition-a 

qualitative study, 

Lindh-Åstrand L, 

Hoffman M, 

Hammar M, 

Kjellgren K,  

2005,  

Journal of Clinical 

Nursing 

Studien vill 

undersöka om 

uppfattningen av 

klimakteriet skiljer 

sig för de kvinnor 

som söker 

medicinsk 

rådgivning och om 

det gör det, hur 

skiljer det sig. 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor som 

analyserades enligt 

fenomenologisk 

ansats. 

26 kvinnor 

tllfrågades då de 

första gången sökte 

gynekologisk 

poliklinik. 

Inklusionskriterier: 

klimakteriella 

symtom, ej 

använda HRT, 

varierande åldrar 

och svensktalande. 

Sex kvinnor 

exluderades, en 

ville ej deltaga, 

fyra kunde inte 

komma och en 

analys kunde ej 

göras-tekniska 

problem. 

Två 

huvudkategorier: 

klimakteriet som en 

fysisk förändring 

och klimakteriet 

som en psykisk 

förändring. 

Menopausal 

women´s positive 

experience of 

growing older, 

Hvas L,  

2005,  

Maturitas 

Beskriva kvinnors 

positiva 

erfarenheter av att 

bli äldre och 

komma i 

medelåldern 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer som 

analyserades enligt 

fenomenologisk 

ansats. 

24 kvinnor 52-53 

år gamla 

tillfrågades som 

hade deltagit i en 

störrre studie med 

frågor om 

klimakteriet.  

Kvinnorna uplevde 

sig mer erfarna och 

kompetenta. Fick 

en bättre 

självkänsla och 

frihet. De negativa 

upplevelserna var 

att bli äldre, få mer 

sjukdomar och 

kroppens 

förändringar. 

The lived 

experience of 

perimenopause and 

menopause, 

Marnocha S, 

Bergstrom M, 

2011, 

Contemporary 

Nurse 

Syftet är att avslöja 

kvinnors personliga 

erfarenheter av 

klimakteriet och 

använda den 

kunskapen för att 

stödja 

övergångsteorin 

vad gäller kvinnor 

och omvårdnad. 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer som 

analyserades enligt 

övergångsteori. 

Kvinnorna fick 

också rita och 

beskriva hur 

klimakteriet 

upplevts. 

13 kvinnor 46-70 

år gamla som 

upplevt ett normalt 

klimakterium 

rekryterades enligt 

“snöbolls-

effekten”. 

Olika teman 

beskrivs: 

Förändringar i min 

kropp, dela med 

andra, få 

information, 

fortsätta leva efter 

klimakteriet. 
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Titel, författare, 

årtal och tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

“The horror of this 

living decay”: 

Women´s 

negotiation and 

resistance of 

medical discourses 

around menopause 

and midlife, Perz J, 

Ussher J,  

2008,  

Women´s Studies 

International 

Forum 

Belysa ur ett 

feministiskt 

perspektiva att 

kvinnor förhandlar 

och motstår 

negativa 

predikningar och 

medicinsk 

behandling och 

bedömer 

erfarenheten av 

klimakteriet som 

främst positiv. 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

narrativa 

djupintervjuer. 

Texten kodades 

och tematiserades. 

21 kvinnor 41-56 

år gamla 

rekryterades genom 

annons placerad på 

en 

kvinnohälsomottag

ning. 

Två huvudteman: 

en positiv känsla 

och ser framåt, 

svag minnesbild 

och ser tillbaka. 

 

 


