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Sammanfattning    

Polycystiskt ovarial syndrom (PCOS) är en hormonstörning som drabbar kvinnor där 5-

10 % lider av syndromet och det finns betydligt fler kvinnor som ännu inte blivit 

diagnostiserade. PCOS ger symtom som menstruationsrubbningar, infertilitet, övervikt, 

hirsutism och psykisk ohälsa. Författarna har valt att studera upplevelsen av att leva 

med PCOS för att de anser att det finns för lite forskning kring detta ämne. Syftet med 

litteraturstudien är att undersöka upplevelsen av att leva med PCOS. Studien är en 

litteraturstudie som baserades på nio vetenskapliga artiklar som hämtades från 

databaserna Cinahl och Primo som sedan kategoriserades in i fyra huvudteman. Studien 

visar att upplevelsen av kunskapsbrist och informationsbrist bland vårdgivare och 

vårdtagare varit bristfällig och tunn. Majoriteten av kvinnorna upplevde även en hotad 

kvinnlighet orsakad av symtomen som syndromet orsakat vilket kvinnorna åtgärdar med 

hjälp av egenvård. Kvinnorna upplevde även begränsningar i sitt liv på grund av 

symtomen vilket leder till ett lidande och minskat välbefinnande i deras tillvaro. I 

diskussionen tas den bristande kunskapen och informationen upp som ett problem men 

även som ett område som vårdgivarna kan arbeta med. Detta kan leda till en ökad 

social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Nyckelord: Polycystiskt ovarial syndrom, Upplevelse, Omvårdnad, Kvinnor, Kunskap, 

Utbildning Keywords:  Polycystisc ovarial syndrome, Experience, Caring, Women, 

Knowledge, Education 
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INLEDNING 

Polycystiskt ovarial syndrom (PCOS) är en vanlig diagnos bland kvinnor i fertil ålder. 

Kvinnorna kan bland annat få symtom i form av glesa menstruationer eller uteblivna 

menstruationer vilket på lång sikt kan leda till infertilitet. En av författarna till studien 

lever med PCOS sen tio år tillbaka och upplever att det råder bristande kunskap om 

sjukdomen bland vårdpersonal. Detta har lett till att författaren har fått söka svar på sina 

frågor på internet vilket har lett till en ovisshet och en känsla av ensamhet i sin sjukdom. 

Därför har författarna valt att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med PCOS för 

att en ökad kunskap kan gynna vårdpersonalens arbete mot en mer personcentrerad vård 

av kvinnorna med diagnosen.  

 

 

BAKGRUND  

 

Polycystiskt ovarial syndrom 

PCOS är den vanligaste endokrina störningen som kvinnor upplever under fertil ålder. 

Detta påverkar cirka 5–10% av alla kvinnor (Burçak Annagür et al. 2015). Dock finns 

det bevis på att det är en underskattad diagnos till följd av underdiagnostik (Tomlinson, 

Letherby, Pinkney, Millward & Stenhouse 2013).  

 

PCOS diskuterades först år 1935 av doktorerna Stein och Leventhal när patienter hade 

en mängd endokrina problem i form av utebliven mens, äggstockar med många cystor 

och hirsutism (ökad kroppsbehåring). Det är erkänt som en diagnos vilket kan påverka 

kvinnor under deras livslängd. Det krävs att vårdpersonalen blir mer medveten om 

själva diagnosen för att kunna hjälpa patienterna att hantera symtomen och för att ta itu 

med komplikationer som kan uppstå av PCOS som till exempel svårigheter med att bli 

gravid (Pfieffer 2019).  Diagnosen är en ärftlig åkomma som inte har några specifika 

gener eller genfamiljer som gynnar uppkomsten av diagnosen. Det finns däremot flera 

gener som tillsammans eller var för sig ger en bidragande faktor till uppkomsten av 

syndromet vilket gör det svårt att genomföra en genetisk analys. Det är även svårt att 
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påvisa en genetisk analys då den kliniska bilden varierar över tiden (Sundström 

Poromaa 2008b, s. 19).  

 

 

Diagnoskriterier 

Det finns tre olika riktlinjer för att fastställa diagnosen: NIH-kriterierna (1990), 

Rotterdam kriterierna (2003), androgenöverskott och PCOS:s samhällskriterier (2009). 

För att fastställa en diagnos av PCOS kräver alla kriterierna att patienterna har 

hyperandrogenism (för höga värden av manligt könshormon). Det vanligast är 

Rotterdam kriterierna som innebär att kvinnorna ska ha följande två av tre kriterier: 

hyperandrogenism, oligomenorré (menstruationscykler som överstiger 35 dagar) 

och/eller polycystiska ovarier (äggstockar med många cystor) (Pfieffer 2019). 

 

 

Symtom vid Polycystiskt ovarial syndrom 

Diagnosen ger både fysiska och psykiska problem. Det kan ge symtom i form av 

hirsutism, akne, fetma, infertilitet, håravfall och rubbningar i menstruationscykeln 

(Naderpoor et al. 2015). PCOS kan påverka både livskvalitén, den psykiska hälsan, 

självförtroendet, sexuella och sociala relationerna (Mona, Halling, Eek, Krohe & Paty 

2017). Det finns en ökad risk för många följdsjukdomar vid diagnosen så som diabetes 

typ 2, graviditetsdiabetes, hjärtsjukdom, högt blodtryck, dyslipidemi, sömnapné, stroke, 

depression och ångest (Pfieffer 2019). Därför kan det vara viktigt att utvärdera och följa 

upp patienter för att minska sjukligheten och eventuella konsekvenser av PCOS 

(Goncalves De Moura et al. 2011). 

 

Cirka hälften av kvinnorna är överviktiga eller lider av fetma. Forskning visar att 10-45 

% utvecklar typ 2 diabetes efter 40-årsåldern (DuRant, Leslie & Critch 2009). Fetma 

ökar risken för insulinresistens. Forskning visar att kvinnor med PCOS samtidigt med 

fetma har en ökad risk att få metaboliskt syndrom. Båda symtomen fetma och 

insulinresistens återfinns i det metaboliska syndromet som är ett samlingsnamn för olika 

riskfaktorer för diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar (Pfieffer 2019). Forskning 
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visar även att det finns ett starkt samband mellan övervikt och depression (Burçak 

Annagür et al. 2015). Viktuppgång leder automatiskt till förhöjda halter av fritt 

testosteron vilket förvärrar symtomen. Däremot kan viktnedgång motverka och reducera 

symtomen (Nordenvall 2008, s. 45). Kvinnor med PCOS har nedsatt aptitreglering med 

ökat kolhydratsug och låg mättnadskänslan. Dessa symtom är kopplade till bukfetma 

och övervikt hos kvinnorna vilket leder till svårigheter för viktnedgång (Naessén & 

Lindén Hirschberg 2008, ss. 51-52). 

 

Eftersom PCOS är associerad med oregelbundna menstruationscykler kan kvinnor 

uppleva svårigheter att bli gravida (Goncalves De Moura et al. 2011). Kvinnor vet oftast 

inte att de är infertila förrän de försöker bli gravida. Menstruationscykler längre än 35 

dagar tyder på anovulation, som betyder utebliven ägglossning. Cirka 40 % av 

patienterna med PCOS lider av infertilitet (Pfieffer 2019). Kvinnorna har en högre 

förekomst av äggstockscancer, bröstcancer, obstruktiv sömnapné (andningsuppehåll när 

man sover) och symtom på depression (Goncalves De Moura et al. 2011). 

Oregelbundna menstruationscykler är en vanlig orsak till att patienter söker vård. Endast 

30 % av patienterna med PCOS har normala menstruationscyklar (Pfieffer 2019).  

 

Andra symtom som kvinnorna kan få är akne och alopeci (håravfall). Vid akne kan 

kvinnorna antingen få mild, måttlig eller svår akne. Det kan uppkomma bland annat i 

ansiktet, på nacke och rygg. Könshormonerna androgener är en bidragande faktor för 

akne och kan leda till knölar, cystor och ärr (Goncalves De Moura et al. 2011). Viktigt 

att notera är att undersöka menstruationscykeln för patienter med svåra akne-

problematik då dessa patienter kan ha diagnosen PCOS (Pfieffer 2019). En annan 

komplikation man kan få vid PCOS är alopeci, som kännetecknas av förlust av hår i 

hårbotten (Goncalves De Moura et al. 2011). Detta kan vara mycket psykisk påfrestande 

för kvinnorna (Pfieffer 2019).  

 

Ett annat symtom som många kvinnor upplever är hirsutism som är ett tillstånd som 

många kvinnor upplever vilket innebär ökad kroppsbehåring, det uppkommer hos ca 70 

% av kvinnorna med PCOS. Vanligaste ställena där kroppsbehåring uppkommer vid 

hirsutism är i ansiktet, bröstkorgen, armar, ben och ljumskar. Vid extrema fall 
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förekommer hirsutism i kombination med akne. Orsaken till hirsutism är, i de flesta fall, 

för hög produktion av de manliga könshormonerna testosteron, aldosteron och 

dehydroepiandrosteron (ett steroidhormon som förkortas DHEAS). Många som söker 

vård vid PCOS gör det på grund av sin hirsutism. Det blir ett stort lidande i kvinnornas 

liv vilket leder till att många avstår från aktiviteter där kroppen exponeras. 

Behandlingen vid hirsutism är att hämma hormoner med hjälp av till exempel p-piller. 

Trots hämning av de manliga könshormonerna är det inte säkert att patienten uppfattar 

en förbättring av kroppsbehåringen (Sundström Poromaa 2008a, s. 33). Människor har 

långt tillbaka i tiden växt upp med kroppsideal och normer vilket sätter en prägel på hur 

människor ser på sina kroppar. Ett exempel är att kroppsbehåring anses som manligt. 

Om kvinnor har kroppsbehåring ses det som okvinnligt enligt idealet och dessa kvinnor 

med ökad kroppsbehåring anser själva att de inte uppfyller kraven. En hårlös kropp 

verkar således vara normen. Detta kan ge allvarliga sociala konsekvenser och negativa 

psykologiska effekter på kvinnor som kan påverka kvinnors livskvalité negativt (Braun, 

Tricklebank & Clarke 2013).  

 

På grund av de symtom som PCOS för med sig kan kvinnorna känna sig annorlunda, 

osäkra, isolerade och en känsla av att inte vara normal (DuRant, Leslie & Critch 2009). 

Detta kan leda till en psykisk ohälsa som leder till depression, ångestsjukdomar och 

självmord. Dessa psykiska konsekvenser måste upptäckas av sjuksköterskor så att 

sjuksköterskorna kan förbättra patienternas livskvalité genom utbildning och 

psykosocialt stöd (Benson et al. 2010).  

 

 

Livsstilsförändringar för bättre hälsa 

För att förebygga försämring är det viktigt att både patient och vårdgivare upptäcker 

förändringar kvinnors i hälsotillståndet tidigt. Diet, träning och viktminskning är de 

bästa livsstilsförändringarna man kan göra för att mildra symtomen. Detta ger 

kvinnorna får mer regelbundna menstruationer, minskade androgennivåer, sänkta 

lipidnivåer och förbättrad glukosmetabolism om de gör livsstilsförändringar (DuRant, 

Leslie & Critch 2009). Det har även visat sig att de kvinnor med PCOS som tränar och 

går ner i vikt har mindre risk att utveckla diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. 
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Dessutom kan viktminskning bidra till förbättrad ägglossning. Eftersom PCOS även är 

en riskfaktor för metaboliskt syndrom är det viktigt att ingripa redan i tidigt stadie för 

att förbättra patientens hälsa och livskvalité (Pfieffer 2019).  Dock har det visat sig att 

det är svårt för patienterna med livsstilsförändringar. För att uppnå beteendemässiga 

förändringar krävs det att man uppfyller målen för fysisk aktivitet. Det kan vara att man 

övervinner hinder för fysisk aktivitet, att man lägger ner den tiden som krävs för fysisk 

aktivitet samt att man håller sig fysiskt aktiv under en långvarig period. Eftersom PCOS 

är ett kroniskt tillstånd som kräver förändringar i livsstil har sjuksköterskor en viktig 

roll som vårdgivare, då patienterna behöver få en individuell plan för att genomföra och 

hantera livsstilsförändringar (DuRant, Leslie & Critch 2009). Patientutbildning bör vara 

en stor del av besöket. De risker som diagnosen kan föra med sig är sjukdomar som kan 

förebyggas vilket kan spela en viktig roll att hjälpa dessa patienter förbättra livsstilen 

(Pfieffer 2019). 

 

 

Att vårda med livsvärldsperspektiv 

Sjuksköterskan har en viktig roll för patientens delaktighet i vården. Vården bör 

utformas efter patientens önskemål, både information ska kunna ges på ett anpassat sätt 

och sjuksköterskan ska stärka patientens och närståendes egenvård (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2017). Vid delaktighet i vården kan människor känna sig mindre 

sårbara och uppleva en känsla av kontroll i situationen. Olika människor har olika 

behov av delaktighet. Därför är det viktigt att det är patienten som är utgångspunkten 

för alla åtgärder som vidtas. Detta är ett sätt att ha ett livsvärldsperspektiv som är 

grundad på ett patientperspektiv (Lindgren, Persson, Hörberg & Ekebergh 2013). 

Livsvärld är enligt Scamell, Tait, White & Tait (2017) när det fokuseras på världen som 

den upplevs av människan. Att ha ett livsvärldsperspektiv kan innebära att 

uppmärksamma vad patienten har att säga vad gäller sin egen hälsa, ohälsa och 

sjukdom, och hur detta påverkar vardagen (Ekebergh 2015 s. 19). Detta kan bli 

verklighet om sjuksköterskan är öppen, intresserad och har en vilja att förstå det som 

sägs av patienten (Lindgren, Persson, Hörberg & Ekebergh 2013). Ett lidande kan 

däremot uppstå om sjuksköterskan upplevs ha brist på empati (Vincze, Fredriksson & 

Wiklund Gustin 2015). Det finns tre slags lidande; sjukdomslidande, livslidande och 



 6 

vårdlidande. Sjukdomslidande är att man upplever ohälsa relaterat till sin sjukdom. 

Livslidande innebär att man lider i förhållande till sitt liv eller sitt förändrade liv, och 

vårdlidande är det lidande när vården ökar lidande istället för att lindra (Eriksson 1994 

se Ekebergh 2009, s. 25).  Kvinnor med PCOS kan känna att de har sämre självkänsla 

och större rädsla för sitt utseende. Därför är det viktigt att de får stöd att uppleva hälsa 

(Burçak Annagür et al. 2015). Enligt Ekebergh (2009, ss. 24-25) är hälsa och 

välbefinnande synonyma begrepp inom vårdvetenskapen. Välbefinnande är en subjektiv 

känsla som är en personlig upplevelse. Välbefinnande kan uppstå i betydelsefulla 

sammanhang, dock är det inget människan tänker på så länge den varar, utan det är först 

vid sjukdom som människan blir medveten om den. Enligt Larsson, Johansson Sundler 

& Ekebergh (2012a, 2012b) är hälsa en upplevelse av att må bra och leva ett bra liv. Det 

är en viktig faktor för att förstå omvårdnaden då målet med omvårdnaden är att uppnå 

hälsa. Ordet hälsa kan beskrivas som ett tillstånd där det finns fullständigt fysiskt, 

psykiskt, och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom. Hälsan är 

relaterad till mänsklig existens och upplevelser av välbefinnande. Det är inte hälsan som 

presenterar sig för oss, utan det är sjukdom som objektiverar sig själv i vår levande 

vardag. Kroppen är inte bara något fysiskt, utan människan “är” sin kropp. Den levda 

kroppen är ständigt närvarande och det är genom den levande kroppen som människan 

får tillgång till världen. Följaktligen kan hälsa aldrig förstås som enbart en fysisk 

egenskap. Det är en upplevelse som involverar människans kroppsliga och vardagliga 

värld. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det finns begränsad forskning kring upplevelsen av att leva med PCOS och hur 

diagnosen påverkar kvinnornas hälsa. Eftersom det fortfarande är underdiagnostik av 

PCOS tyder det på att sjukvården har för lite kunskap om självaste diagnosen. Ökad 

kunskap skulle kunna leda till att kvinnorna slipper lida i tysthet, känna sig ensamma 

och genomgå ett lidande som egentligen bör hindras. Vidare bör vårdpersonalen ha 

kunskap om olika behandlingsmetoder för att lindra symtomen som på så sätt kan lindra 

kvinnors ohälsa. Kvinnor med diagnostiserad PCOS får inte bara fysiska besvär utan 

även psykiska. Symtomen kan ge upphov till en förändrad livsvärld. Därför vill 
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författarna ta reda på hur kvinnor med PCOS upplever sin diagnos då det kan öka 

kunskapen hos sjuksköterskans förståelse för denna patientgrupp så att en mer 

patientcentrerad vård kan erbjudas. 

 

 

SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten är att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med 

Polycystiskt ovarial syndrom. 

 

 

METOD 

Design 

Detta är en litteraturöversikt och metoden har författarna valt för att skapa en överblick 

(Friberg 2017b, s. 141) över upplevelsen av att leva med PCOS. I denna studie valdes 

att enbart använda kvalitativa artiklar då författarna ansåg att det var den mest relevanta 

metoden för att fånga upp kvinnors upplevelser (Friberg 2017a, s. 129). 

 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med en översiktlig sökning för att se om det fanns tillräckligt 

med material för att kunna besvara syftet. Databaserna Cinahl och Primo användes, och 

sökningarna i databasen Cinahl gjordes först. Ett försök att söka i databasen PubMed 

gjordes, men författarna till denna studie visste inte hur avgränsningar skulle göras, och 

därför uteslöts databasen. Innan sökningarna gjordes i databaserna läste författarna om 

hur man gör en sökning (Östlundh 2017, s. 76). Inklusionskriterierna var årtalen mellan 

2009-2019, endast engelsk skrivna artiklar, vetenskapliga artiklar, samt att artiklarna 

ska ha granskats av etikprövningsnämnden. Ett inklusionskriterie var inledningsvis att 

kvinnorna som deltagit i undersökningen skulle vara mellan 18-52 år då författarna ville 

undersöka upplevelsen från unga och äldre kvinnor, men när en artikel hittades där det 

även fanns 17 åringars upplevelser med valde författarna att öka årtalen till 17-52 år. 

För att göra en utökad sökning och effektivisera sökorden i Cinahl användes den 

Booleska söklogiken. Där användes operatorn "AND" för att koppla ihop två söktermer 
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(Östlundh, s. 72). De sökorden författarna använde var: ”PCOS”, ”Patients”, 

”Experience”, ”Interview”, ”Polycystic ovary syndrome”, ”Managing”, ”Nurse”, och 

dessa sökord valdes eftersom det ansågs vara relevanta sökord för att besvara syftet (se 

bilaga 1). Antal artiklar som valdes ut efter genomläsning av artiklarnas titel och 

abstrakt var 23 stycken. Utav dessa valdes 15 artiklar ut för att granskas, och utav dem 

valdes sex artiklar. Granskningen av artiklarna gjordes utefter Fribergs granskningsmall 

(2017c, ss. 187-188) (se bilaga 3). Vidare sökningar gjordes och två kvantitativa artiklar 

hittades och granskades, som sedan valdes bort eftersom de inte ansågs ha tillräcklig 

kvalité som inte svarade till studiens syfte. När inte tillräckligt med artiklar hittades 

gjorde författarna en sökning mellan årtalen 2004-2019 istället, där en relevant artikel 

hittades och tänkte användas, men efter ännu ett övervägande återgick författarna och 

höll sig kvar till beslutet om årsspannet 2009-2019. Efter detta övergick författarna till 

databasen Primo för att hitta ytterligare artiklar. Sökorden som användes i Primo var 

“Experience”, “Living”, “Interviews“, “Lives”, “Women”, “Polycystic Ovary 

Syndrome”, “Nursing”, “Care”. Där hittades nio artiklar efter att ha läst titel och 

abstract, sex granskades och tre användes för att de ansågs besvara syftet (se bilaga 1). 

Efter detta skapades en översiktstabell för att sammanfatta varje artikel som stöd för 

studien (Friberg 2017, s. 148) (se bilaga 2). 

 

 

Dataanalys 

Analys av de valda artiklarna gjordes genom att författarna först läste igenom artiklarna 

var för sig. Sedan analyserade författarna resultatet tillsammans för att få en djupare 

förståelse för helheten. Därefter delades texten in i meningsbärande enheter som ansågs 

besvara studiens syfte. Enligt Friberg (2017, s. 148) ska artiklarna läsas på nytt för att få 

en helhet, och detta gjorde författarna till denna studie för att inte ha glömt bort viktig 

information och för att skapa en översiktlig bild av resultatet. När detta gjorts 

sammanfattades analysen. Efter detta studerade författarna de meningsbärande 

enheterna och sorterade dem efter likheter och skillnader så att teman och subteman så 

småningom framkom. Detta presenterades i resultatet som blev till en ny helhet.  
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RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i fyra huvudteman och 10 subteman som beskrev kvinnors 

upplevelser av att leva med PCOS (se figur 1). 

 

 
 

Figur 1: Presentation av huvudteman och subteman. 

 

 

BEHOV AV KUNSKAP 

 

Reaktioner vid diagnostisering 

När kvinnor först blir diagnostiserade med PCOS är känslorna endast negativa. De har 

bland annat känslor såsom oro, chock, overklighetskänslor och panikkänslor (Jones, 

Hall, Lashen, Balen & Ledger 2011). En del kvinnor beskriver att de blev chockade när 

de fick höra att de har fått PCOS. De visste inte att det fanns någon sådan diagnos innan 

diagnostisering. Reaktionerna är även att det är ofattbart att man har fått en sådan 

diagnos med många komplikationer och symtom (Weiss & Minor Bulmer 2011). Flera 

kvinnor känner att symtomen som de har som är förknippade med PCOS har negativ 

inverkan på livskvalitén. Dessa symtom är vikt, akne, hirsutism, infertilitet och 

menstruationsrubbningar (Jones et al. 2011).  

 

Flera kvinnor beskriver vården som en frustration (Crete & Adamshick 2011; 

Tomlinson et al. 2017; Weiss & Minor Bulmer 2011), och har negativa upplevelser av 

vårdpersonalen. De upplever att vårdpersonalen har brist på kunskap, brist på empati 
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(Crete & Adamshick 2011; Ekbäck, Wijma & Benzein 2009; Hadjiconstantinou et al. 

2017; Jones et al. 2011; Pfister & Rømer 2016; Tomlinson et al. 2017; Weiss & Minor 

Bulmer 2011, William, Sheffield & Knibb 2014, 2015), eller så tar de inte kvinnornas 

symtom på allvar (Pfister & Rømer 2016) vilket kan leda till förvirring (Crete & 

Adamshick 2011). Kvinnorna upplever att vårdpersonalen använder för svåra ord (Jones 

et al. 2011), och efter mötet med vårdpersonal har kvinnorna fortfarande sina frågor 

obesvarade (Tomlinson et al. 2017). På grund av att vårdpersonalen har för lite 

förståelse medför detta till att de känner sig som en börda, arga och olyckliga. Vården är 

för fokuserad och orolig över de fysiska problemen, och på så vis glöms de psykiska 

effekterna bort som diagnosen kan medföra (Jones et al. 2011). På grund av bristande 

kunskap från vårdgivarna behöver kvinnorna söka till flera vårdinstanser för att bli 

diagnostiserade (Crete & Adamshick 2011). Möten med vårdpersonalen är få till antalet 

och väldigt korta, och kvinnorna känner att det är brist på tid vilket gör att de inte kan 

diskutera sina problem ordentligt (Jones et al. 2011). Vissa har erfarenhet av att gå till 

vården och diagnostisera sig själva, vilket leder till att de upplever att vårdgivaren inte 

har någon kunskap och koll på diagnosen. De får istället kommentarer som att de ska ta 

ett graviditetstest för att så gör vanliga fullt fungerande kvinnor, enligt vårdpersonalen 

(Hadjiconstantinou et al. 2017). Brist på kunskap leder till att det tar längre tid att 

fastställa diagnosen (Tomlinson et al. 2017; Williams, Sheffield & Knibb 2014). Det 

uppkommer fördomar mot kvinnorna då vårdpersonalen tror att hirsutism beror på arv 

och härkomst och inte någon sjukdom (Pfister & Rømer 2016). Varken tid eller intresse 

ges till kvinnorna (Williams, Sheffield & Knibb 2014). De känner sig även ensamma 

och funderar om det faktiskt finns någon som intresserar sig i deras diagnos (Tomlinson 

et al. 2017). På grund av bristande kunskap hos vårdpersonalen är kvinnorna positiva till 

ett förslag om att det ska finnas utbildning när de har blivit diagnostiserade, och att det 

kan vara skönt att prata om det med andra kvinnor med samma diagnos 

(Hadjiconstantinou et al. 2017). 

 

Att söka information själv 

Som resultat av att kvinnorna känner sig frustrerade och förvirrade leder till att de söker 

information själva för att bättre förstå sitt tillstånd (Crete & Adamshick 2011; Jones et 

al. 2011; Weiss & Minor Bulmer 2011; Williams, Sheffield & Knibb 2014). Det 
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innefattar bland annat dess symtom, långverkande effekter och behandlingsalternativ 

(Weiss & Minor Bulmer 2011), trots att de egentligen vill få bättre information från 

vårdpersonalen (Crete & Adamshick 2011). De flesta klinikerna rekommenderar att 

kvinnorna själva ska söka fram information via internet (Jones et al. 2011), böcker eller 

så ger dem en broschyr där det står det viktigaste om PCOS. Detta tillgodoser dock inte 

de flesta kvinnornas behov av kunskap (Williams, Sheffield & Knibb 2014). De känner 

att deras diagnos har blivit förbisedd och att det är för mycket som inte har förklarats för 

dem ännu (Jones et al. 2011). Dock så finns det även positiva upplevelser hos kvinnorna 

av att söka information själv (Weiss & Minor Bulmer 2011). Huvudkällan är via 

internet för att få fram kunskap (Jones et al. 2011). En del kvinnor hittade information 

om att de kan bli gravida trots sin diagnos via internet, vilket var oklart innan (Weiss & 

Minor Bulmer 2011). Att söka själv via internet leder till ökad kunskap om PCOS hos 

några kvinnor då de läser om andras berättelser, upplevelser och erfarenheter av olika 

behandlingar (Williams, Sheffield & Knibb 2014). Att kvinnorna söker information 

själv samtidigt som de får information av vårdgivarna upplever en del kvinnor känslan 

av ökad kontroll av sin diagnos, men trots detta tycker kvinnorna att det är svårt att 

hantera symtomen på ett tillfredsställande sätt (Crete & Adamshick 2011). 

 

 

KÄNSLAN AV ATT VARA BEGRÄNSAD 

 

En begränsad och förändrad vardag 

Diagnosen kan begränsa kvinnornas förmåga att jobba överallt, då de inte vill sätta upp 

sitt hår för att dölja den oönskade ansiktsbehåringen vilket beror på deras hirsutism 

(Hadjiconstantinou et al. 2017). Många känner att de har dåligt självförtroende och att 

känslorna förstärks i vissa sociala situationer på grund av rädslan av att bli dömd när de 

köper kläder, går på krogen, ligger på stranden eller simmar. En del kvinnor vågar inte 

visa upp sig i badkläder då de upplever att de inte har en fin kropp och inte vill att 

någon annan ska se den på grund av övervikt och oönskad behåring. Det finns 

svårigheter att hitta lämpliga kläder som de känner sig bekväma i. Den oönskade 

behåringen påverkar deras val av kläder. De väljer att täcka de områden där de har 
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överdriven och oönskad hårväxt vilket påverkar deras självkänsla och självförtroende i 

sociala situationer vilket kvinnorna upplever som frustrerande (Jones et al. 2011). 

 

Försvårade relationer 

Diagnosen gör att en del kvinnor känner begränsar i deras vardag. Känslor som att inte 

duga till, dra sig tillbaka och på så vis förlora många vänner, eller att de inte går ut lika 

mycket som de brukade förut (Hadjiconstantinou et al. 2017). Många av kvinnorna i 

studien beskriver att de har humörsvängningar och/eller växlande känslor. Deras känslor 

beskrivs som icke balanserande, deprimerande, pessimistiska, upprörande, irriterande 

och oroande. Känslorna upplevs som upp och ner. På grund av att de har en oförmåga 

att förutse och kontrollera humörsvängningar så påverkar det deras relation till 

personliga relationer, till familj, vänner och framförallt partner. Det kan också vara så 

att kvinnorna upplever att det inte påverkar dem själva lika mycket som det påverkar 

människorna runt omkring dem, då kvinnorna inte vet vilket humör de kommer att vara 

på eller om de plötsligt blir känslomässiga. Kvinnorna känner även att de har 

svårigheter med sexuella relationer på grund av sina symtom, såsom hirsutism, övervikt 

och infertilitet (Jones et al. 2011), och på så vis kan självförtroendet sjunka 

(Hadjiconstantinou et al. 2017). Det finns de som har avstått helt från att vara intima 

med andra på grund av hirsutismen (Jones et al. 2011). Sexuella relationer har även 

blivit en stressfaktor för flera kvinnor då de ofta vill ha bekräftelse från sin partner 

(Pfister & Rømer 2016). 

 

Hämmad livslust 

Kvinnorna berättar att de lider av depressiva besvär med självskadebeteende och 

suicidtankar. Deras depression i form av ångest leder till att de inte trivs med sig själva. 

De beskriver det som en ond cirkel då depressionen leder till ångest som leder till 

självskadebeteende som är orsakad av PCOS symtom. Symtom som fetma och 

hirsutism ökar tendensen till suicidförsök (Williams, Sheffield & Knibb 2015). 

Kvinnorna beskriver att suicid är en sista utväg för att fly från sin situation (Ekbäck, 

Wijma & Benzein 2009). En annan aspekt som påverkar det psykiska måendet är risken 

att drabbas av följdsjukdomar och besvär som diabetes, fetma, infertilitet och hjärt- och 

kärlsjukdomar (Hadjiconstantinou et al. 2017; Tomlinson et al. 2017). 
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UPPLEVELSEN AV ATT VILJA HA KONTROLL  

 

Önskan att ta kontroll över sin situation 

Kvinnor upplever en bristande kontroll över sitt liv vid PCOS på grund av den ökade 

ångesten över sin kropp, vilket gör att diagnosen kontrollerar deras liv. De menar att de 

tidigare haft kontroll över sin kropp men att det nu är utom kontroll (Hadjiconstantinou 

et al. 2017). Upplevelsen av att vilja ta kontroll över sin diagnos växer fram när de 

upplever frustration och förvirring kring diagnosen. Kontroll av symtomen kan uppnås 

med hjälp av egenvård och genom att söka information själv (Crete & Adamshick 

2011). Kvinnorna beskriver hur de använder sig av planeringslistor och andra 

hjälpmedel för att ta kontroll över sina symtom som till exempel hårborttagningsschema 

för ansiktsbehåringen. En del kvinnor upplever att kontrollbehovet kan övergå till 

besatthet där de menar att om de skulle se hårstrån på sitt ansikte är de i behov av att 

plocka bort det direkt (Williams, Sheffield & Knibb 2014). Kvinnornas främsta 

strategier för att hantera oönskad behåring är genom att skyla kroppen med hjälp av 

långärmade kläder, smink och att undvika korta kläder. Genom att hålla sig borta från 

människor kan kvinnorna ta kontroll över vem som ser dessa symtom och samtidigt 

dölja det för omgivningen eller genom hårborttagning (Pfister & Rømer 2016). För att 

dölja och behandla sina symtom utvecklar kvinnorna olika strategier. En vanlig 

farmakologisk strategi är att använda sig av läkemedel som p-piller, hormonbehandling 

och metformin (Hadjiconstantinou et al. 2017). Ett annat sätt som kvinnorna kan känna 

kontroll över sina symtom är via kontroll av matintaget när de kämpar med att hålla sin 

vikt eller att gå ned i vikt. Matintag är associerat med skuld och skam. En del kvinnor 

upplever bristande kontroll över sin situation då de upplever svårigheter med att gå ner i 

vikt eller att snabb viktuppgång sker. Trots träning är viktnedgång svår att uppnå 

(Ekbäck, Wijma & Benzein 2009; Weiss & Minor Bulmer 2011). 

Behov av stöd från vårdgivare och allmänheten 

Stödgrupper upplevs vara viktiga för en del kvinnor men trots det finns det olika 

uppfattningar kring att tala ut i en grupp. En del kvinnor upplever det är befriande att 

tala ut och lätta på sina känslor (Hadjiconstantinou et al. 2017; Weiss & Minor Bulmer 
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2011) vilket har lett till en acceptans av sjukdomen då kvinnorna inte upplever sig 

ensamma om sitt tillstånd (Weiss & Minor Bulmer 2011).  Andra tycker att det är 

obekvämt att öppna sig inför främlingar (Hadjiconstantinou et al. 2017). Vissa lär sig 

mer om sin sjukdom genom att gå på olika konferenser och events om PCOS vilket 

upplevs vara tillfredsställande (Williams, Sheffield & Knibb 2014). 

 

Efter att ha bytt klinik på grund av bristande kunskap och brist på empati, fick 

kvinnorna information om sin diagnos i två timmar vilket upplevelsen av detta endast 

var positivt då de kunde förstå vad som har hänt med sina kroppar (Weiss & Minor 

Bulmer 2011). Kvinnorna med PCOS tycker även att det behövs utbildning för 

allmänheten för att öka kunskapen hos andra och för att kvinnorna inte behöver känna 

sig isolerade och istället vågar fråga om hjälp och råd. En del kvinnor beskriver också 

att detta är ett bra förslag då unga flickor i skolor kanske har liknande symtom som de 

själva inte lägger så stor vikt vid (Hadjiconstantinou et al. 2017). 

 

Hantering av diagnosen  

En strategi som används av kvinnorna för att leva med sitt tillstånd är via humor. Denna 

strategi kan ta flera år att utveckla då man först behöver bygga upp sitt självförtroende 

för att kunna skämta om sitt utseende (Pfister & Rømer 2016). Andra använder sig av 

negligering av sitt tillstånd för att slippa tänka på sjukdomen vilket har givit bra effekt 

(Hadjiconstantinou et al. 2017). Det finns andra som använder sig av visualisering där 

kvinnan visualiserar sig utan oönskad behåring vilket lättar på ångesten (Ekbäck, Wijma 

& Benzein 2009). Sedan finns det kvinnor som väljer att acceptera sin sjukdom och 

beskriver det som en del av deras vardag (Weiss & Minor Bulmer 2011). Ett annat sätt 

att hantera diagnosen är att kvinnorna upplever att de är annorlunda än alla andra på 

grund av sin diagnos, och detta ses som en positiv sak då de skiljer sig från alla andra 

(Jones et al. 2011). Bortsett från det psykiska strategierna använder sig kvinnorna flera 

hårborttagningsmetoder som plockning, blekning, rakning, vaxning och krämer 

(Hadjiconstantinou et al. 2017; Jones et al. 2011). En del kvinnor beskriver oron av att 

vara hårig och tar till åtgärder som att alltid ha med rakhyvel vart de än går för att inte 

synas med oönskad behåring (Weiss & Minor Bulmer 2011). Hårborttagning är en 

lösning och en populär åtgärd bland kvinnorna vilket får kvinnorna att känna sig mer 
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feminina och självkänslan kommer tillbaka. Det negativa enligt kvinnorna är att det 

samtidigt påminner de om att de är annorlunda, håriga samt att det kostar de tid och 

pengar (Pfister & Rømer 2016). För att hantera vikten använder sig en del kvinnor av en 

hälsosam kost och regelbunden motion som en del kvinnor upplever att det ger god 

effekt (Williams, Sheffield & Knibb 2014). 

 

UPPLEVELSEN AV ATT INTE PASSA IN I NORMEN 

 

Bristande självuppfattning 

PCOS har visat sig ge negativ inverkan i form av osäkerhet, utsatthet, att känna sig 

obekväm i sin egen kropp, minskat självförtroende och självkänsla samt en känsla av att 

leva i en vilsen kropp (Pfister & Rømer 2016).  De ord som används för att beskriva den 

egna kroppen är ord som knubbig och bred. Kvinnorna känner sig upprörda, oroliga, 

hemska, deprimerade och oattraktiva på grund av sin vikt och/ eller kroppsform (Jones 

et al. 2011). Istället för att känna sig attraktiva och välvårdade (Williams, Sheffield & 

Knibb 2015) talar de om sig och sina kroppar som annorlunda, fel, onormala, 

onaturliga, maskulina och icke feminina vilket påverkar deras dagliga liv (Pfister & 

Rømer 2016). Upplevelsen av att bli tvingad att leva i en invaderad kropp med 

påtvingad identitet som de inte vill ha skapar en upplevelse av att inte känna sig lika 

mycket värda som andra kvinnor. Det ger även en dålig självkänsla då de känner sig och 

identifierar sig som kvinnor.  Vid diagnostisering, men även efter, känner många att de 

upplever dålig självbild, självkänsla och håller ofta en låg profil trots god stöttning från 

sina partners (Ekbäck, Wijma & Benzein 2009). Många kvinnor menar att människor i 

deras omgivning tenderar att jämföra sig med de diagnostiserade kvinnorna. 

Självuppfattningen tenderar att brista på grund av symtomen som drabbar kvinnorna 

upplever en längtan av att känna sig som alla andra växer allt mer fram (Williams, 

Sheffield & Knibb 2015).  

En hotad kvinnlighet 

Kvinnor med PCOS ser sina kroppar som något som skiljer sig från den kvinnliga 

normen (Jones et al. 2011). En gemensam upplevelse som nästan alla kvinnor med 

PCOS delar är att deras identitet står på spel. Den kvinnliga identiteten upplevs bli 

hotad av de maskulina dragen och symtomen som uppstår vid PCOS, vilket leder till en 



 16 

negativ inverkan på deras kvinnlighet (Williams, Sheffield & Knibb 2015). Det finns 

många faktorer som påverkar och hotar kvinnligheten såsom symtom som hirsutism, 

fetma, bukfetma, oregelbunden eller utebliven mens och akne (Williams, Sheffield & 

Knibb 2014). Kvinnor med PCOS upplever att deras identitet påverkas i form av att 

deras femininitet hotas. Kvinnor som lider av hirsutism beskriver femininitet som att 

vara normal och proper men på grund av den oönskade behåringen upplever kvinnorna 

att de liknar män på utsidan vilket skapar en känsla av förvirring, frustration och 

hopplöshet (Pfister & Rømer 2016). Trots att de försöker förbättra sitt självförtroendet 

känner kvinnorna sig även underlägsna på grund av symtomen (Weiss & Minor Bulmer 

2011). Skam kan leda till en känsla av maktlöshet över att inte kunna göra något åt 

saken (Hadjiconstantinou et al. 2017). Maktlösheten och avundsjukan är något som 

framkommer hos kvinnor med PCOS där de menar att de inte känner sig feminina på 

grund av utebliven ägglossning som leder till att de börjar jämföra sig med andra 

kvinnor (Weiss & Minor Bulmer 2011).  

En bidragande faktor till att kvinnorna känner sig otillfredsställda med sin kroppsform 

är på grund av all mediepåverkan då många inte känner att de uppnår kraven för det 

kulturella idealet där kvinnor anses vara smala, hårlösa och felfria (Jones et al. 2011). 

Kulturella aspekter är något som många kvinnor påverkas av. Ett flertal kvinnor 

beskriver att kulturen har en stor inverkan vad det gäller barnafödande och menar att 

“bra” kvinnor är till för att skaffa barn där infertilitet och barnlöshet anses som tabu. 

Detta menar kvinnorna hotar deras kvinnlighet då kvinnor bör kunna bli gravida. En del 

beskrev att det är tabu att vara ogift och samtidigt ta p-piller (Hadjiconstantinou et al. 

2017). Den oönskade behåringen beskrivs av många kvinnor som hemsk och irriterande. 

De har hår på ställen vilket beskrivs vara något manligt.  Detta leder till en känsla av 

ensamhet i sin sjukdom (Pfister & Rømer 2016). Vissa jämför sig själva med andra 

kvinnor, vilket i sin tur leder till en stor sorg (Hadjiconstantinou et al. 2017).   

Oregelbundna eller frånvarande perioder av menstruation gör att kvinnor blir 

känslomässiga på grund av att det är en bidragande orsak till infertilitet (Jones et al. 

2011). De beskriver sin oro för infertilitet som upprörande, oroande och skrämmande. 

När de tänker på infertilitet kan de få ångest (Hadjiconstantinou et al. 2017) och 

panikkänsla (Jones et al. 2011). Största oron hos en del kvinnor är att inte kunna få barn 
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(Hadjiconstantinou et al. 2017). Kvinnorna berättar även att kontrollen över privatliv 

och livsplan brister på grund av infertiliteten då de inte har några riktiga planer på när 

de kan bli gravida. Detta skapar ett liv i ovisshet (Williams, Sheffield & Knibb 2015). 

Det framkommer att många kvinnor vill inte ha barn i nuläget, men de har tänkt att 

försöka bli gravida i tidigare ålder än vad de tidigare tänkt för att undvika negativa 

effekter vid ökad ålder. De negativa effekterna kan vara allt från risker att drabbas av 

hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, metabolt syndrom och fetma (Jones et al. 

2011). En del anser att oregelbundna eller frånvarande menstruationer drabbar deras 

identitet och kvinnlighet som kvinna. De beskriver känslor som frustration, depression, 

besvikelse, att känna sig annorlunda, oro och upprördhet (Jones et al. 2011). Att drabbas 

av infertilitet beskrivs av kvinnor som en orsak till att de upplever sig själva som trasiga 

kvinnor då kvinnan bör få ägglossning som alla andra (Jones et al. 2011; Williams, 

Sheffield & Knibb 2015). Känslan av att vara otillräcklig som kvinna tenderar att 

utvecklas i samband med en påbörjad relation eller i samband med att försöka skaffa 

barn (Jones et al. 2011). En del kvinnor upplever besvär av akne på olika delar av 

kroppen vilket hotar deras kvinnliga sida för att enligt normen och media bör en kvinna 

ha felfri, silkeslen hud utan några hudproblem. Många tonårstjejer med PCOS upplever 

kränkande kommentarer från små pojkar om deras aknebesvär vilket har lett till att 

kvinnor och tjejer blivit mer tillbakadragna och en känsla av skam utvecklats (Jones et 

al. 2011). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att studera kvinnors upplevelse av att leva med PCOS. Till denna 

studie passade en kvalitativ empirisk studie för att få en relevant och ny forskning som 

möjliggör att man kan ta del av kvinnornas upplevelse och erfarenheter av att leva med 

PCOS. En empirisk forskning var inte lämpligt då varken tid eller resurser inte fanns 

tillgängliga. Nackdelen med att inte välja en empirisk studie var att författarna kunde ha 

kommit med en ny forskning kring upplevelserna hos kvinnorna i Sverige, vilket 

författarna inte hittade när arbetet med artikel-sökningarna gjordes. Författarna ansåg 

därför att bästa sättet att uppnå syftet var genom att genomföra en litteraturöversikt. 
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Friberg (2017b) menar att det finns en risk vid genomförande av litteraturöversikt vilket 

är att en selektion av information och data som gynnar forskningen görs (Friberg 2017b, 

s.143). Författarna till denna studie anser att fördelen med litteraturöversikt är att det 

ökar kunskapen i vården vad gäller evidensbaserad vård. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) är evidensbaserad vård när vården är baserad på kunskap 

och leder till bästa vårdresultatet.  

 

Författarna sökte efter kvalitativa och kvantitativa artiklar där abstract, metod och 

resultat granskades med öppenhet vilket resulterade i en minskad risk för selektion av 

data. Kvantitativa artiklar hittades och granskades av författarna och de gav inget till 

resultatet. Anledningen till att kvantitativa artiklar valdes bort var för att en kvantitativ 

forskning används till något som ska mätas och jämföras (Segesten 2017, s. 119). 

Lämpligast var därmed att använda sig av kvalitativa artiklar för att det lättare kan 

förstås vad gäller upplevelser av ett fenomen (Friberg 2017, s. 129a). Nackdelen med att 

kvantitativa artiklar valdes bort kan ha varit att denna studie möjligtvis lättare hade 

kunnat hitta om det finns någon skillnad mellan kvinnors upplevelser mellan olika 

länder. 

 

Författarna valde att endast använda de artiklar som var skrivna på engelska för att detta 

underlättade författarnas förståelse för artiklarnas innehåll. Trots det kan detta ses som 

en svaghet för att författarna inte behärskar engelska språket lika bra som svenska 

språket, och då kan det ha uppkommit missförstånd som sänker studiens validitet. Det 

finns också en möjlighet att författarna till denna studie gick till miste om bra artiklar 

som var skrivna på ett annat språk författarna inte behärskar, som sänker denna studiens 

validitet.  

 

Datainsamlingen gjordes via Cinahl och Primo eftersom författarna till denna studie var 

bekanta med dessa. Författarna valde att söka i Databasen Cinahl först eftersom det är 

inriktad på vård och medicin. Innan sökningarna i Primo försökte författarna söka i 

databasen PubMED, men författarna förstod inte hur avgränsningar skulle göras och 

därmed valdes PubMED bort. Nackdelen med detta kan vara att författarna kan ha gått 

miste om bra artiklar som därmed kan ha sänkt denna studiens validitet. Fördelen med 

att välja endast de databaserna författarna är bekanta med är att avgränsningar görs på 
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rätt sätt och artiklar kunde hittas lättare med hjälp av bra avgränsning samt att det var 

tidsbesparande.  

 

När sökningen i Cinahl gjordes hittade författarna endast sex artiklar som kunde 

användas till denna studie som var mellan årtalen 2009-2019. Vidare sökningar gjordes 

vilket resulterade i bra artiklar, men som författarna inte hade tillgång till på grund av 

att Högskolan inte hade tillgång till dessa artiklar. Dessa artiklar var man tvungen att 

köpa, och detta avstod författarna ifrån på grund av ekonomiska skäl.  Författarna sökte 

efter dessa artiklar på databasen Primo men utan resultat. Detta kan bidra till en svaghet 

i validiteten då nyttig information gick förlorad. Därför valde författarna att göra en 

sökning mellan årtalen 2004-2019 med motiveringen att upplevelsen av en sjukdom inte 

ändras på fem år om inte drastiska åtgärder och behandlingsmetoder presenterats, vilket 

det inte gjort i detta fall. En väldigt bra och relevant artikel hittades som besvarade 

studiens syfte, men efter detta övervägde författarna att söka i databasen Primo och 

minska årsspannet till 2009-2019 ännu en gång i syfte att hitta nyare artiklar och höll 

fast vid beslutet av detta årsspann. Nackdelen med detta är att en bra artikel gick till 

spillo som kunde höja denna studies resultat, men dock är fördelen, som Östlundh 

(2017, s. 77) nämner, att ett vetenskapligt material är färskvara. Eftersom tre nya 

artiklar hittades i Primo som var mindre än tio år istället för en ny artikel som var äldre 

än tio år, anser författarna att tre nyare artiklar överväger mer än en äldre artikel, och 

detta höjer studiens validitet.  

 

Författarna använde först samma sökord på Primo som på Cinahl, men detta gav 

antingen likadana artiklar eller icke relevanta artiklar. Detta kan bero på att det inte 

finns tillräckligt med forskning, vilket kan sänka studiens reliabilitet. Därför valde 

författarna att kombinera gamla sökord med nya sökord vilket gav helt nya artiklar. 

Anledningen till att författarna valde att öka inklusionskriterierna från 18-52 år till 17-

52 år var för att en relevant artikel hittades där det fanns en 17-årings upplevelser med. 

Fördelen med detta är att den artikeln ökade resultatets kvalitét då författarna till denna 

studie hittade bra information i den artikeln.  

 

Fördelen med att göra en översiktstabell var att författarna snabbt kunde se om det fanns 

en sammankoppling mellan artiklarna, om artiklarnas syfte besvarade denna studies 
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syfte och om resultatet skulle ha en röd tråd. Fördelen med detta är att det var effektivt 

och tidsbesparande. När författarna analyserade de valda artiklarna lästes de flera 

gånger, var för sig och tillsammans, som sedan diskuterades för att se om författarna 

hade olika perspektiv, och detta höjer studiens validitet. Data som användes av i 

resultatet bestod av nio kvalitativa artiklar från olika länder där tre var från länder i 

Skandinavien, tre från Storbritannien och tre USA. Fördelen med detta är att studien får 

en bredare aspekt vad gäller upplevelser som inte endast fokuserar på ett specifikt land.  

 

Eftersom en av författarna till studien är diagnostiserad med PCOS finns där av en 

förförståelse för ämnet vilket kan påverka resultatet, och resultatets reliabilitet riskerar 

att sjunka. Däremot har den andra författaren inte diagnosen och hade heller inte så stor 

kunskap inom diagnosen innan denna studie påbörjades. Därmed hade denna författare 

ett mer öppet sinne som inte påverkade resultatet och dess reliabilitet. Samtidigt som 

båda författarna valt att arbeta tillsammans har all forskning kring ämnet gjorts från start 

vilket i sin tur har lett till att förförståelsen inte har påverkat resultatet. Detta gör att 

reliabiliteten förblir hög. 

 

 

Resultatdiskussion  

I denna litteraturstudie fann författarna att kvinnorna med PCOS besvärades av 

övervikt, hirsutism, menstruationsrubbningar, infertilitet och psykiska besvär. Detta 

ledde till en negativ påverkan på deras upplevelse av att leva med PCOS. Resultatet av 

studien visade att kvinnor som lever med PCOS upplever en känsla av förvirring på 

grund av okunskap bland både vårdgivare och hos de själva. Den bristande 

informationen och kunskapen om PCOS ledde till att kvinnorna sökte information 

själva, använde sig av egenvård samt gick på konferenser och events för att öka sina 

kunskaper om PCOS. Kvinnorna beskrev negativa upplevelser av att förlora sin 

kvinnliga identitet och får en förändrad självuppfattning vilket har lett till hopplöshet 

och lidande bland kvinnorna med PCOS. 

 

Kunskapsbrist 

I resultatet beskrivs den bristande kunskapen om sjukdomen bland vårdgivarna samt 

kvinnorna som problematisk vilket har en inverkan på kvinnorna. Samtidigt tas det upp 
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i resultatet att vårdgivarna tenderar att ha bristande kunskaper i stöd och behandling av 

patienter med PCOS. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är det sjuksköterskans 

ansvar att hålla sig uppdaterad vad gäller kunskapsutvecklingen inom sitt område. 

Johansson, Fogelberg-Dahm & Wadensten (2010) menar att sjuksköterskor ska ge 

klinisk vård av hög kvalitet och enligt lag är skyldiga att utföra vård byggd på 

forskningsresultat och erfarenheter (Johansson, Fogelberg-Dahm & Wadensten 2010). 

Författarna till denna studie anser att sjuksköterskan kan hålla sig uppdaterad via 

böcker, vetenskapliga artiklar samt fortbildningar vilket kan stärka sjuksköterskans 

kunskaper kring ämnet och då kan det leda till att sjuksköterskans roll inte brister vad 

gäller vårdandet av patienter.  

 

Carron, Nellie, Gilman-Kehrer & Boyle (2018) menar i sin studie att 

sjuksköterskeutbildare bör lära ut ökad kunskap om PCOS i sjuksköterskeutbildningen. 

Vår studie bidrar till ökad kunskap om PCOS vilket är bra då studien visar på en 

kunskapsbrist vad gäller PCOS vilket kan bero på avsaknad av utbildning kring detta i 

sjuksköterskeprogrammet. Studien beskriver även hur kvinnor med PCOS upplever 

vårdkontakten relaterat till sjukdomen. Enligt Regeringskansliet (2018) vill regeringen 

uppnå folkhälsopolitikens mål med en hållbar, jämlik vård som främjar en god hälsa. 

Dessa mål uppnås med hjälp av faktorer som delaktighet, ökad kunskap, kompetens och 

utbildning kring hälsa. Genom att arbeta med och försöka uppnå målen får man allt mer 

kompetenta vårdgivare som lättare tar sig an kvinnans problem med PCOS. Därför kan 

ökad kunskap om PCOS leda till snabbare upptäckt av sjukdomen som i sin tur kan leda 

till snabbare diagnostisering av kvinnan. På sikt kan det leda till en ekonomisk 

hållbarhet i form av minskade kostnader och minskade vårdköer. Det blir även en 

ekologisk hållbarhet genom att minskade vårdtillfällen leder till minskad användning av 

material och läkemedel. Det sker också en social hållbarhet genom att patienterna mår 

bättre. 

 

Sjuksköterskan skall i sin profession undervisa, informera och kommunicera med 

patienten för att patienten skall uppnå kunskap om egenvård och inflytande i sitt 

sjukdomstillstånd (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Ekebergh (2015, s. 127) talar 

om patientens delaktighet i sin egen vård som viktig för att få patienten att ta ansvar och 
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hantera sin situation. Delaktighet kan uppnås med hjälp av vårdande samtal och 

vårdande möte där sjuksköterskan skall ta del av patientens livsvärld för att göra det 

vårdande samtalet vårdande. Författarna till denna studie anser att delaktighet även kan 

vara nyckeln till patientcentrerad vård. Ching-Yuan et al. (2018) skriver om att 

patientcentrerad vård kan förbättra vårdkvaliteten och effektiviteten. Vårdresultatet och 

behandlingarna kan förbättras för patienterna vilket kan minska kostnaderna för hälso- 

och sjukvård. 

 

Kontroll och behandlingsstrategier 

I resultatet beskrivs hur kvinnorna använder sig av olika behandlingsstrategier för att 

hantera och kontrollera sin sjukdom och dess symtom. Där framkommer det att en viss 

behandlingsmetod fungerar på en del kvinnor medan andra kvinnor inte upplever 

samma effekt. Eriksson (2014, s. 28) talar om människan som en egen individ med 

unika särdrag vilket individuell vård byggs på. Enligt Magnusson, Ekebergh, Jutengren 

& Knutsson (2014) ges en god vård när helhetssyn och patientperspektiv tillämpas. För 

att uppnå detta krävs det att sjuksköterskan tar sig god tid hos patienten samt att 

sjuksköterskan ser ting ur patientens perspektiv. I resultatet i denna studie beskrivs det 

hur PCOS påverkar kvinnorna i form av olika symtom som leder till bristande kontroll 

av deras sjukdom vilket leder till psykisk ohälsa. Percy, Gibbs, Potter & Boardman 

(2009) styrker det i sin forskning att PCOS påverkar kvinnor psykosocialt såväl som 

fysiskt. Diagnosen kan vara associerad med ångest, depression, kroppsmissnöje, 

minskad sexuell lust och lägre hälsorelaterad livskvalitet (Percy, Gibbs, Potter & 

Boardman 2009). Resultatet visar även att kvinnorna använder sig av olika strategier, 

egenvård och behandlingar för att få bukt på sina problem och symtom. Enligt Percy, 

Gibbs, Potter & Boardman (2009) kan sjuksköterskan hjälpa kvinnorna att anpassa sig 

till tillståndet genom utbildning och stöd. Förutom den medicinska behandlingen bör 

kvinnorna ändra på sin livsstil för att minska risken för framtida hälsoproblem. Det kan 

vara livsstilsförändringar som kost och motion. Socialt stöd är positivt förknippat med 

långvarig sjukdom, särskilt vid diabetes och kostförändringar.  
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Författarna till denna studie anser att det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om 

diagnosen för att kunna ge stöd till kvinnorna vilket kan resultera i ökat välbefinnande 

och minskat lidande. Percy, Gibbs, Potter och Boardman (2009) menar i sin studie att 

sjukvårdspersonalen bör hålla koll på den psykiska hälsan hos kvinnor med PCOS 

(Percy, Gibbs, Potter & Boardman 2009). Resultatet i denna studie visar att kvinnor 

med PCOS upplever ett behov av att ha kontroll över sin sjukdom, sina symtom samt 

sin behandling. Ekebergh (2015, s. 127) menar att genom ökad delaktighet i sin vård får 

patienten en upplevelse av kontroll av sin hälsa, ohälsa och situation vilket leder till 

ökat välbefinnande. Vi anser att en bristande förståelse och insikt i patientens behov och 

problem kan leda till ett lidande om bekräftelse inte ges till patienten. 

 

Lidande orsakat av den hotade kvinnligheten 

Ekeberg (2009, s. 23) menar att målet med vårdandet är att minska patientens lidande 

för att öka välbefinnandet. I resultatet beskriver kvinnorna upplevelsen av en hotad 

kvinnlighet vilket har resulterat i tveksamheter kring den egna identiteten. Detta har lett 

till ett lidande hos kvinnorna. Ekebergh (2009, ss. 23-26) menar att genom att lyssna 

och finnas till hands ger det tröst till patienten vilket beror på att någon visar respekt 

och försöker förstå vårdtagaren. Handlingar som bortförklaringar, att ignorera 

patientens upplevelser eller att ytligt trösta en patient leder däremot till kränkning av 

patientens värdighet. Vårdgivarens förhållningssätt och handlingar bidrar till att 

patienten kan uppleva lidande vilket beskrivs som vårdlidande. En subjektiv kropp är en 

levd kropp, som en helhet av kropp, själ, andlighet och känslor. Vid förändringar i den 

fysiska kroppen sker det en förändring av tillgång till ett liv vilket kan ses vid sjukdom, 

ohälsa och lidande. Författarna till denna studie menar att om sjuksköterskan ger 

kvinnan tid och sin fulla uppmärksamhet kan vårdlidandet minskas och motverkas. En 

stor del av kvinnornas upplevelse av en hotad kvinnlighet beror på infertiliteten samt 

den oönskade behåringen. Därför kan man genom att se kvinnan som en helhet av 

kroppsligt, själsligt och känslomässigt få en större förståelse för den subjektiva kroppen 

och för kvinnans mående och upplevelse. 

 

En av konsekvenserna av PCOS är infertilitet där kvinnorna upplever ett starkt behov 

och en längtan av att bli gravida och bilda familj. Kvinnorna upplever att vårdgivarna 
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inte kunnat förstå dem och deras behov och begär. Eriksson (2014, s. 32) menar att alla 

människor har behov och begär där människans längtan och önskningar ses vilket 

speglar sig i människans handlande (Eriksson 2014, s. 32). Trots att infertilitet inte är ett 

livshotande tillstånd är det ett psykosocialt tillstånd som påverkar individer, familjer 

och samhälle med förödande effekter på individer. Infertilitet påverkar både kvinnor och 

män genom att skapa fysiska och psykiska problem. De känslor som ett par kan uppleva 

är depression, förlust av kontroll, ångest, isolering och hopplöshet. Kvinnor kan känna 

att infertilitet är den mest upprörande upplevelsen i deras liv. Infertilitet kan även 

påverka relationer genom sexuellt missnöje (Terzioğlu & Özkan 2018). Enligt 

Regeringskansliet (2018) vill regeringen fokusera på den sexuella och reproduktiva 

hälsan och kvinnans rättigheter (Regeringskansliet 2018). Enligt författarna till denna 

studie kan detta påverka den hållbara utvecklingen på ett positivt sätt då kvinnor med 

infertilitetsproblem får ökade rättigheter att kunna få hjälp att få barn. På lång sikt leder 

det till ett allt mer jämlikt samhälle och en ekonomisk vinning kan göras då trycket på 

vården och vårdköerna minskar vad gäller uppsökning av vård på grund av infertilitet. 

 

Begränsningar och en förändrad vardag 

Sjukdomen orsakar en del komplikationer och symtom som påverkar kvinnorna på ett 

negativ sätt. Kvinnorna upplever begränsningar i form av förändrade livsplaner som 

orsakas av sjukdomen vilket i sin tur leder till hopplöshet och ensamhet. Trots 

sjukdomens konsekvenser vill de flesta kvinnorna kunna leva som normala människor 

där tro och hopp om en ljusare framtid finns. Eriksson (2014, s. 28) menar att 

människan inte bara är en biologisk organism utan den levande människan är byggd av 

tro, hopp, känslor, tankar, drömmar och livsvilja vilket belyser helhetssynen av en 

människa som en helhetssyn på det mänskliga livet. Författarna till denna studie anser 

att som sjuksköterska skall helhetssynen på människan belysas och bearbetas genom att 

se till patientens livsvärld då patienten inte enbart är en sjuk kropp utan en människa 

med själ bakom sjukdomen. Ekebergh (2009, s. 31) menar att för att kunna se till 

patientens livsvärld bör vårdgivaren använda sig av reflektion för att få livsvärlden 

synliggjord. I resultatet i denna studie beskrivs begränsningarna i kvinnornas liv som ett 

problem som behöver lösas då det upplevs vara frustrerande. Eriksson (2014 s. 37) 

styrker detta då hon skriver att problem som människan upplever i sitt liv måste tas på 
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allvar och få hjälp med att lösa. Ett olöst problem i människans liv kan leda till att ett 

hinder kan uppstå i människans liv. Därför anser författarna till denna studie att 

kvinnornas problem, symtom och besvär skall ses och tas på allvar av sjuksköterskan 

för att minska risken för ökat lidande och frustration. På lång sikt leder det till en social 

hållbarhet då man minskat på lidandet och ökat på välbefinnandet. 

 

 

SLUTSATS 

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

PCOS. I studien framkom det att kvinnor med PCOS upplevde ökad psykisk ohälsa i 

form av depression, oro, ensamhet, begränsningar, förvirring, och frustration vilket har 

lett till ett lidande bland kvinnorna. Enligt alla artiklar som granskades var 

huvudproblemet kunskapsbristen både bland kvinnorna själva men även bland 

vårdgivarna men även den hotade kvinnligheten. Den hotade kvinnligheten ökade den 

psykiska ohälsan hos kvinnorna då de flesta upplevde frustration och ensamhet i sin 

diagnos. Vad gäller informationsgivningen fick kvinnorna till stor del söka upp 

information själva eller trycka på vårdgivarna för att en diagnos skall ställas. Enligt 

kvinnorna i artiklarna som granskades behövde vårdgivare öka sina kunskaper om 

PCOS för att underlätta för patienterna och kvinnorna får den hjälp de är i behov av. 

Resultatet kan användas till en ökad kunskap bland sjuksköterskor som möter dessa 

patienter för att en mer vårdande vård och personcentrerad vård skall kunna ges, som 

därmed kan öka välbefinnandet hos kvinnor med denna diagnos. Vidare forskning kan 

byggas på upplevelser av vad sjuksköterskor upplever vid behandling av PCOS 

patienter. Detta kan leda till att man jämför dessa perspektiv vilket leder till att man får 

en insikt över vad som kan behövas förbättras kring vårdandet av PCOS patienter. 
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Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf [2019-04-27] 

Terzioğlu, C. & Özkan, B. (2018). Psychodrama and the Emotional State of Women 

Dealing with Infertility. Sexuality and Disability A Journal Devoted to the 

Psychological and Medical Aspects of Sexuality in Rehabilitation and Community 

Settings, 36(1), ss. 89-99. 

DOI:10.1007/s11195-017-9514-8   

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk.sjukskoterskeforening.ssf.om.evidensbasera.vard_2016_2016_webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk.sjukskoterskeforening.ssf.om.evidensbasera.vard_2016_2016_webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk.sjukskoterskeforening.ssf.om.evidensbasera.vard_2016_2016_webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk.sjukskoterskeforening.ssf.om.evidensbasera.vard_2016_2016_webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf


 32 

 

Tomlinson, J., Letherby, G., Pinkney, J., Millward, A. & Stenhouse, E. (2013). Raising 

awareness of polycystic ovary syndrome. Nursing Standard, 27(40), ss. 35-39. 

DOI 10.7748/ns2013.06.27.40.35.e7536  

 

Tomlinson, J., Pinkney, J., Adams, L., Stenhouse, E., Bendall, A., Corrigan, O. & 

Letherby, G. (2017). The diagnosis and lived experience of polycystic ovary syndrome: 

A qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 73(10), ss. 2318-2326. 

https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/jan.13300  

 

Vincze, M., Fredriksson, L. & Wiklund Gustin, L. (2017). To do good might hurt bad: 

Exploring nurses´ understanding and approach to suffering in forensic psychiatric 

settings. International Journal of Mental Health Nursing, 24(2), ss. 149-157. 

https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/inm.12116  

 

Weiss, T.-R. & Minor Bulmer, S. (2011). Young Women´s Experiences Living With 

Polycystic Ovary Syndrome. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 

40(6), ss. 709-718. 

https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/j.1552-6909.2011.01299.x  

 

Williams, S., Sheffield, D. & Knibb, R.-C. (2014). A snapshot of the lives of women 

with polycystic ovary syndrome: A photovoice investigation. Journal of health 

Psychology, 21(6), ss. 1170-1182.  

https://doi.org/10.1177/1359105314547941  

 

Williams, S., Sheffield, D. & Knibb, R.-C. (2015). Everything´s from the inside out 

with PCOS´: Exploring Women´s experiences of living with polycystic ovary syndrome 

and co-morbidities through Skype interviews. Health Psychology Open, 2(2), ss. 1-10. 

doi: 10.1177/2055102915603051  

 

Östlundh. L. (2017). Informationssökning. I Friberg, F. Dags för uppsats: vägledning 

för litteraturbaserade examensarbete. 3 uppl., Stockholm: Lund, ss. 59-82. 

 

 

https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/jan.13300
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/inm.12116
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/j.1552-6909.2011.01299.x
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1177%2F1359105314547941
https://dx.doi.org/10.1177%2F2055102915603051


 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1. Sökhistorik 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

Cinahl PCOS 

AND 

patient 

AND 

Experience 

2009-2019, 

Peer-reviewed, 

English 

language 

32 11 5 2 

Cinahl Polycystic 2009-2019, 13 4 4 1 



 34 

Ovary 

Syndrome 

AND 

Managing 

Peer-reviewed, 

English 

language 

Cinahl Polycystic 

Ovary 

Syndrome 

AND 

Experience 

AND 

Bodies  

2009-2019, 

Peer-reviewed, 

English 

language 

19 8 6 3 

Primo PCOS, 

Women, 

Experience, 

Living, 

Interviews 

2009-2019, 

Peer-reviewed, 

English 

language, 

Öppen tillgång, 

Fulltext, 

Tidskriftartiklar  

 

 

119 6 3 2 

Primo Lives, 

Women, 

Polycystic 

Ovary 

Syndrome, 

Nursing, 

care 

2009-2019, 

Peer-reviewed, 

English 

language, 

Öppen tillgång, 

Fulltext, 

Tidskriftartiklar  

113 3 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Artikelsammanställning 

Författare Årtal 

Titel Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Crete, J. & 

Adamshick, P. 

(2011). Managing 

Polycystic Ovary 

Syndrome What 

Our Patients Are 

Telling Us. 

Journal of Holistic 

Syftet med denna studien var 

att beskriva kvinnors levda 

erfarenheter av PCOS och 

hanteringen och dess 

betydelse för dem. 

 

 

En fenomenologisk 

kvalitativ studie. 10 

deltagare som hade 5 års 

erfarenhet av vården. 

Intervjuerna genomfördes 

via individuella 

halvstrukturerade intervjuer. 

Data analyserades med hjälp 

Resultatet delades in i 

fyra huvudteman som 

beskrev kvinnors 

upplevelser av att hantera 

PCOS. Dessa fyra teman 

var ”frustration”, 

”förvirring”, ”söka” och 

”få kontroll”. Det var 



 35 

Nursing. av hermeneutisk 

fenomenologisk ansats med 

olika teman. 

främst frustration som var 

dominanta huvudtemat. 

Kvinnorna kunde 

exempelvis uppleva 

frustration på grund av 

brist på kunskap och 

empati från 

vårdpersonalen. 

Ekbäck, M., 

Wijma, K. & 

Benzein, E. 

(2009). ”It Is 

Always on My 

Mind”: Women´s 

Experiences of 

Their Bodies 

When Living With 

Hirsutism. Health 

Care for Women 

International 

Syftet med denna studien var 

att beskriva och tolka 

kvinnors upplevelser av sina 

kroppar när de lever med 

hirsutism. 

Kvalitativ metod. 10 

deltagare som var mellan 17-

53 år. Exklusionskriterier 

vad de som hade psykisk 

sjukdom och de som inte 

kunde tala svenska. 

Intervjuerna var via telefon. 

Dataanalysen gjordes via 

latent innehållsanalys. 

Intervjuerna lästes om flera 

gånger och delades in i 

meningsbärande enheter som 

blev till koder. 

I resultatet framkom det 

att kvinnorna hade dålig 

självbild, hotad identitet 

och kände sig begränsade 

på grund av hisrutism. 

Kvinnorna upplevde även 

att de hade fått dålig 

information från 

vårdpersonalen. 

Hadjiconstantinou, 

M., Mani, H., 

Patel, N., Levy, 

M., Davies, M., 

Khunti, K., & 
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Experiences of 

Danish women 
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Health Care for 
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International. 
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kvinnors levda erfarenheter 
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En kvalitativ studie baserad 
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semistrukturerad intervju 
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intervjuerna transkriberades 
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Pinkney, J., 
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Stenhouse, E., 

Bendall, A., 

Corrigan, O., & 

Letherby, G. 

(2017). The 

diagnosis and 

lived experience 

of polycystic 
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A qualitative 

study. Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Syftet var att undersöka hur 

effekten av diagnosen 

polycystisk ovarialsyndrom 

påverkade hälsa/ohälsa och 

hur kvinnor med polycystisk 

ovariesyndrom upplever 

denna diagnosen och deras 

hälsotillstånd. 

 

 

En kvalitativ studie, 

Intervjuerna gjordes via 

fokusgrupper- en 

systematiserad 

gruppintervju, 32 vuxna 

kvinnor mellan 18-45 år. 

Data analyserades via 

tematisk analys från 11 

fokusgrupper som 

genomfördes mellan 2013-

2015. 
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en rad olika problem som 
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Det var bland annat att 

det var förseningar vid 
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vårdpersonalen, 
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Weiss, T-R. & 

Minor Bulmer, S. 

(2011). Young 

Women´s 
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Living With 

Polycystic Ovary 

Syndrome. Journal 

of Obstetric, 

Gynecologic & 

Neonatal Nursing. 

Syftet var att utforska de 

psykosociala effekterna av att 

leva med polycystiskt 

ovarialsyndrom genom 

erfarenhet från unga kvinnor 

som diagnostiserats med 

denna endokrina störning. 

En kvalitativ 

fenomenologisk studie. Det 
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mellan 18-23 år i en college 

campus i New England. Data 
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personliga, halvstrukturerade 

intervjuer. Data analyserades 

genom att lyssna på 

ljudsinspelningarna och 
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I resultatet framkom det 
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kunskap och empati från 

vårdpersonalen samt 
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Williams, S., 

Sheffield, D. & 

Syftet var att undersöka 

effekter av polycystisk 

Kvalitativ studie. Deltagarna 

var mellan 20-45 år gamla, 

Det var tre teman som 

framkom i dagböckerna 
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lives of women 
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A photovoice 

investigation. 

Journal of health 

Psychology 

ovariesyndrom på kvinnors 

liv med hjälp av bilder. 
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34 deltagare som deltog i 
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anteckningsbok som de 
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själva hittade strategier 

för att hantera sina 

symtom, att de 

begränsades i vardagen, 

att deras kvinnlighet blev 

hotad, att vårdpersonalen 

hade brist på kunskap och 

empati samt att de själva 

fick läsa på internet om 

diagnosen vilket de 

upplevde vad något 

positivt. 

Williams, S., 

Sheffield, D., 

Knibb, R-C. 

(2015). 

Everything´s from 

the inside out with 

PCOS´: Exploring 

Women´s 

experiences of 

living with 

polycystic ovary 

syndrome and co-

morbidities 

through Skype 

interviews. Health 

Psychology Open. 

Syftet var att undersöka 

effekterna av PCOS på 

livskvalitén. 

Kvalitativ studie. Totalt 

deltog 10 deltagare med 

diagnosen via Skype. 

Deltagarna var mellan 20-41 

år gammal, och de bodde 

alla i Storbritannien. 

Onlineintervjuerna 

transkriberades analyserades 

med hjälp av tematisk analys 

för att identifiera och 

rapportera teman inom 

området. Koderna sorterades 

sedan i potentiella teman. 

Det var fyra teman som 

framkom i analysen. 

Dessa var ”förändringar” 

(av exempelvis 

livsplaner), ”stöd” (av 

vårdpersonal”, 

”utbildning” och 

relationer), ”att leva med 

andra tillstånd” (såsom 

depression, självskada 

och självmordstankar), 

och ”synen på deras 

identitet”. Deltagarna 

tyckte att det fanns brist 

på empati och kunskap av 

vårdpersonalen. 

 

Bilaga 3. Granskningsfrågor för kvalitativa respektive 

kvantitativa studier  

 

Kvalitativa studier: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

i så fall beskriven? 
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• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det något etiskt resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden 

 

Kvantitativa studier: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

i så fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur har urval gjorts? (till exempel antal personer, ålder, inklusions respektive 

exklusionskriterier) 

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa 

adekvata?  

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad 

gäller generaliserbarhet? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 
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