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Sammanfattning 

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är ett kroniskt syndrom som drabbar 6-18 % av 

alla fertila kvinnor. PCOS visar sig genom olika kliniska symtom, såsom hirsutism, 

övervikt och är en bidragande faktor till oregelbundna menstruationer, vilket kan 

påverka livet samt bidra till svårigheterna att bli gravid. Litteraturstudiens syfte var att 

beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva med PCOS. En systematisk 

litteratursökning genomfördes vilket resulterade i tio utvalda vetenskapliga artiklar. I 

resultatet framkom tre kategorier: Kvinnornas självbild, Kvinnornas fysiska och 

psykiska mående och Kvinnornas upplevelse av stöd. Kategorierna beskriver hur 

kvinnorna såg på sig själva utifrån hirsutism, övervikt och andra kliniska symtom. 

Kvinnorna beskrev upplevelsen kring symtomen, infertiliteten samt de ständiga 

jämförelserna kvinnorna gjorde med andra kvinnor utifrån samhällets normer. Den 

emotionella upplevelsen bidrog till en fysiskt och psykisk påfrestning på kvinnornas 

mående. Sammanfattningsvis fann kvinnorna stöd genom bland annat stödgrupper, 

familj och information på internet, däremot upplevde de brist på stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal. Genom denna litteraturstudie kan hälso- och sjukvårdspersonal få 

en ökad förståelse över vad kvinnor med PCOS upplever gällande sina symtom och 

på detta sätt bidra till en mer personcentrerad omvårdnad. 
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Abstract 

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a chronic condition that affects 6-18 % of all 

fertile women, PCOS manifests itself through various clinical symptoms, such as 

hirsutism and obesity. It is also a contributing factor to irregular menstrual cycles, 

which has an impact on life and future pregnancies. The aim of the literature study 

was to describe the experiences of women living with PCOS. A systematic literature 

review was conducted, which resulted in the selection of ten scientific articles. The 

result of the study is based on three categories: The women’s self-image, the women’s 

physical and mental well-being and the women’s experience of support. The results of 

the literature study describe the way the women perceived themselves based on 

clinical symptoms such as hirsutism and obesity. The experience of the symptoms, the 

reduced fertility and the constant comparisons made with other women were based on 

society’s norms. This later on had an emotional impact on women´s physical and 

mental well-being. In conclusion the women found support through support groups, 

family members and information online. However, the women perceived a lack of 

support from healthcare professionals. If healthcare professionals can gain a greater 

understanding of how women with PCOS experience their symptoms, they can in this 

way contribute to more person-centred care. 
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Inledning 

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en av de vanligaste hormonella störningarna 

bland fertila kvinnor (Kataoka et al., 2017). Idag lider cirka 6 - 18% av alla fertila 

kvinnor utav PCOS. Majoriteten av de som söker sig till fertilitetskliniker har visat sig 

vara kvinnor som lider av denna hormonella störning, men det innebär inte att kvinnor 

med PCOS är infertila. Kataoka et al. (2017) konstaterar att anledningen till att inte 

kunna bli gravid beror på anovulation (utebliven ägglossning) som är vanligt 

förekommande hos kvinnor med PCOS. Forskning visar att 40 – 50% av kvinnor med 

PCOS lider av övervikt vilket innebär att förstahandsvalet är en viktnedgång då det är 

en avgörande faktor till att återfå en regelbunden menstruationscykel (Nilsson, 2008). 

Hirsutism (ökad manlig kroppsbehåring) är ett av alla symtom och är en av orsakerna 

till varför kvinnor söker sig till vården då den ökade kroppsbehåringen påverkar deras 

sociala liv (Sundström Poromaa, 2008). Det har visat sig finnas en bristande kunskap 

om PCOS där otillräcklig information och emotionellt stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal påverkat kvinnornas upplevelse när det kommer till diagnostisering 

av PCOS (Gibson-Helm et al., 2016). Den kunskapslucka som finns kring de symtom 

som uppkommer i samband PCOS, leder till att kvinnorna får ofullständig 

information kring deras tillstånd (Dokras et al., 2017). Sena diagnostiseringar bidrar 

till en minskad hälsa eftersom kvinnorna kan förlora chansen till rätt behandling i tid 

(Gibson-Helm et al., 2016). Kvinnor som lever med obehandlad PCOS under en 

längre tid kan innebära avgörande konsekvenser för framtiden. Obehandlad PCOS 

kan innebära en risk för diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar samt cellförändringar 

i livmodern (Holte, 2010). 

 

Bakgrund 

Polycystiskt ovarialsyndrom 

PCOS innebär att ett flertal små cystor sätter sig i kvinnans ovarier (äggstockar) där  

kvinnan drabbas av en hormonrubbning som är hyperandrogen, vilket innebär en ökad 

produktion av de manliga könshormonerna (testosteron) i kvinnans äggstockar (Legro 

et al., 2013). Orsaken till PCOS är en interaktion mellan ovarier, hypofysen och 

hypotalamus som påverkas av hormonrubbningen, vilket har som följd en inverkan på 

kvinnans menstruationscykel (Borgfeldt, Sjöblom, Strevens & Wangel, 2019). 

 

Diagnoskriterierna för PCOS har inte alltid sett ut som de gör idag (ESHRE & 

ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group, 2004). År 1990 sattes de 

första två kriterierna som sedan år 2003 i Rotterdam utvecklades till tre kriterier som 

idag ligger till grund för diagnostisering av PCOS. En forskarkommitté kallades till 

Rotterdam då syftet innebar att nå konsensus kring diagnostiseringen. För att sätta 

diagnosen för PCOS krävs det att två av de tre kriterierna nedan är uppfyllda:  

1. Att kliniskt finna ett överskott av androgena hormoner (hyperandrogenism) efter att 

ha uteslutit andra störningar som kan ha orsakat överskottet.   

2. Kvinnan har oligo- eller anovulation (oregelbunden- eller utebliven ägglossning). 
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3. Vaginal ultraljudsundersökning som bekräftar att cystor i varje äggstock påträffats 

samt att differentialdiagnoser uteslutits (ESHRE & ASRM-Sponsored PCOS 

Consensus Workshop Group, 2004). 

 

Enligt Sundström Poromaa (2008) påverkas kvinnor med hyperandrogenism mest av 

symtom såsom hirsutism, där den manliga kroppsbehåringen ofta förekommer på 

överläpp, haka, mage, bröst, ljumskar, armar och ben. Symtomen för PCOS 

uppkommer vanligtvis i samband med menarke (menstruationsdebuten). PCOS kan 

även uppkomma under en senare period av kvinnans liv där ett vanligt symtom visas 

genom att personen går upp i vikt till följd av kraftig bukfetma samt att 

insulinresistens kan påvisas (Sundström Poromaa, 2008). Nordenvall (2008) beskriver 

att kvinnor som lider av PCOS har svårare att gå ner i vikt eftersom kroppen känner 

av att den svälter och vill spara på mer energi, vilket beror på en reducerad 

energiomsättning efter matintag (Nordenvall, 2008). Androgena hormoner har en 

stimulerande effekt på aptiten vilket orsakar ett ökat kolhydratsug och minskad 

mättnadskänsla (Naessén & Lindén Hirschberg, 2008).  

 

Enligt Borgfeldt et al. (2019) innebär oligovulation att ägglossningen är oregelbunden 

och kvinnan kan därför finna svårigheter att bli gravid. Anovulation innebär däremot 

att ägglossningen uteblivit och beroende på vilken orsak ägglossningen kvarstannat 

bör kvinnan söka en orsak och åtgärd till detta. Oligomenorré innebär att kvinnans 

menstruationer är oregelbundna, långdragna och ofta rikliga. Blödningarna kan pågå i 

35 dagar eller fler på grund av den hormonella obalansen. När kvinnans menstruation 

uteblir i mer än sex månader kallas det för amenorré (Borgfeldt et al., 2019). 

Amenorré kan bero på att kvinnan är överviktig och måste gå ner i vikt eller 

undernärd och måste gå upp i vikt, men kvinnan kan även ha drabbats av en 

hormonrubbning eller vara i behov av medicinsk hjälp vid önskad graviditet (Kataoka 

et al., 2017). Nilsson (2008) betonar att en viktnedgång hos överviktiga kvinnor med 

PCOS är av stor betydelse till att återfå ett normalt menstruationsmönster. 

Tillvägagångssättet kan se olika ut för de flesta kvinnor, där en del kvinnor väljer 

kirurgi och andra väljer livsstilsförändringar i form av koständring och fysisk aktivitet 

(Nilsson, 2008). Forskning visar på att de kvinnor som ändrade till mer hälsosamma 

matvanor samt utförde fysisk aktivitet regelbundet hade återfått en regelbunden 

menscykel efter bara fyra veckor samt att en tredjedel återfått en normal ägglossning 

(Nybacka et al., 2011). Oavsett tillvägagångssätt kommer kroppen att påverkas 

likadant och kan leda till en regelbunden menstruation. Regelbunden menstruation 

kan i sin tur leda till ökade chanser inför en framtida graviditet (Nilsson, 2008). En 

femprocentig viktnedgång i förhållande till kvinnans egen vikt kan leda till en ökad 

stimulering av de kvinnliga hormonerna som i sin tur bidrar till en regelbunden 

menstruation och avtagande av de hyperandrogena symtomen (Nordenvall, 2008). 

Enligt Sundström Poromaa (2008) bör den medicinska behandlingen individuellt 

anpassas till varje kvinnas kliniska symtom som uppkommit i samband med hennes 

PCOS. 
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Hirsutism påverkar kvinnornas sociala liv på det sätt att de undviker att vistas på 

platser där kroppsbehåringen syns (Sundström Poromaa, 2008). Kvinnor som drabbats 

utav detta upplever större ångest och oro kring sina symtom än själva syndromet i sig 

(Dutkowska et al., 2019). Andra symtom utöver hirsutism är att akne och håravfall 

kan förekomma (Sundström Poromaa, 2008). Menstruationsrubbningar, hirsutism, 

akne, håravfall och övervikt är bara några av de symtom som spelar en stor faktor till 

kvinnornas psykiska mående. Kvinnor med PCOS löper fem gånger större risk att 

drabbas av psykisk ohälsa än friska kvinnor, vilket beror på att dessa kvinnor möter 

den ständiga kampen gällande sina symtom som på olika sätt kan skapa en oro kring 

kroppen eller en framtida graviditet (Dutkowska et al., 2019).  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll har utvecklats och lett till att det nu utgår från en humanistisk 

människosyn med fokus på omvårdnad, detta innebär att sjuksköterskan tillämpar och 

aktivt söker ny evidensbaserad kunskap (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Sjuksköterskor är legitimerade yrkesutövare som med den kunskapen de besitter 

främjar och förebygger ohälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Sjuksköterskans 

roll går ut på att visa respekt för alla människor, att vara lyhörd, att ha medkänsla och 

att visa integritet (International Council of Nursing, 2012). I omvårdnad av patient 

och anhöriga grundas arbetet på etik och moral, hur sjuksköterskan förhåller sig till 

patienten samt hantering av patientens uppgifter och alla de beslut som tas 

(International Council of Nursing, 2012). Enligt WHO (2018) finner patienten ett stöd 

i omvårdnaden då sjuksköterskan på ett effektivt sätt kan få en samlad bild över 

patientens behov och på detta sätt bidra med lösningar om egenvård och behandlingar. 

WHO (2018) beskriver att sjuksköterskan har en central roll i patienters vårdande, då 

de med hjälp av andra professioner kontrollerar många av världens sjukdomar (WHO, 

2018). 

 

Enligt McCormack et al. (2015) ansågs personcentrerad vård från första början vara 

ett sätt som skulle öka omvårdnadskvaliteten och bidra till ett ökat socialt 

omhändertagande. McCormack et al. (2015) beskriver att målet med personcentrerad 

vård är de humana aspekterna av omvårdnaden genom att se personen i sin helhet. 

Personcentrering har utvecklats utifrån olika omvårdnadsteorier och modeller som 

tillsammans med den praktiska omvårdnaden ute i verksamheten kan bidra till en 

personcentrerad omvårdnad (McCance & McCormack, 2019). Ett hinder som kan 

uppstå när hälso- och sjukvårdspersonal missförstått innebörden i en omvårdnadsteori 

är att det kan leda till en ytlig omvårdnad av patienten, där den humana förståelsen för 

människan försvinner (McCance & McCormack, 2019). Fyra centrala begrepp som 

McCance & McCormack (2019) beskriver är att personcentrerad omvårdnad innebär 

att vara i relation, vara i en social värld, vara med sig själv och vara på plats. Första 

begreppet syftar på relationen mellan människor. Andra begreppet beskriver 

relationen mellan människor och den värld människan befinner sig i, även sambandet 

med hur människan ser på sina värderingar och hur de utvecklar det till sin verklighet. 
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Det tredje begreppet beskriver en situation där sjuksköterskan utvecklar sin 

omvårdnad med utgångpunkt från sina egna värderingar. Det sista begreppet, vara på 

plats, är en central del i omvårdnaden av patienten genom att vara närvarande och 

engagerad vilket påverkar patienten och hur de upplever den omvårdnad de fått 

(McCance & McCormack, 2019). Vid personcentrerad omvårdnad ligger fokus på 

patienten där autonomi och delaktighet är en central del i omvårdnaden av patienten 

(SBU, 2013). För att en patient ska kunna ta in det hälso- och sjukvårdspersonal vill 

förmedla, krävs det att en öppen kommunikation sker så att patienten kan få möjlighet 

till att ställa frågor. För att detta ska fullbordas bör hälso- och sjukvårdspersonal både 

uttrycka sig skriftligt och verbalt (SBU, 2013). 

 

Omvårdnadsrelationens betydelse 

Omvårdnadens mål är att ge patienten den bästa tänkbara vården som kan bidra till en 

ökad hälsa. Sjuksköterskan kommer i sitt arbete med hög sannolikhet att ställas inför 

svåra beslut och utmaningar där etik och normer är en avgörande faktor (Sandman & 

Kjellström, 2013). 

 

Rosemarie Rizzo Parse grundade teorin Humanbecoming, vilket grundar sig på att 

människan är en odelbar helhet (Bournes, Bunkers Schmidt & Mitchell, 2017). 

Människan är självständig, gör egna val och kan samtidigt vara närvarande och 

utvecklas utifrån de situationer och händelser de ställs inför. Parse definierar 

människan som en egen individ och som i samspel med andra skapar en mening som 

gör denne till sitt egna individuella jag (Bournes et al., 2017). Parses teori syftar till 

att omvårdnaden från ett sjuksköterskeperspektiv är en del av humanvetenskapen, 

vilket innebär att sjuksköterskan utvecklar en öppen och naturlig relation tillsammans 

med en patient och dess familj, samtidigt som råd eller ställningstagande sätts åt sidan 

(Johnson & Webber, 2015). Bournes et al. (2017) framhäver att sjuksköterskans roll 

är central för patientens bearbetning kring en förändring i livet. På detta sätt kan 

sjuksköterskan få patienten att se en situation ur ett nytt perspektiv som kan bidra till 

en ökad förståelse och insikt. Sjuksköterskan har i uppgift att stödja och främja hälsa 

hos patienten. Med hjälp av sin kunskap bör sjuksköterskan vägleda patienten till att 

finna en mening i den omvårdnad som sker, vilket ökar patientens välbefinnande som 

förhoppningsvis bidrar till ett mer meningsfullt liv. Parses teori betonar vikten av att 

låta patienten vara självbestämmande då patienten är fullt kapabel till att göra egna 

val genom att sjuksköterskor i en situation bör vara en högra hand där de undervisar 

och underlättar för patienten (Bournes et al., 2017). I Parses teori ses hälsan som en 

process, inte ett resultat utav livet. Den omvårdnad som ges till patienten idag handlar 

om att bidra till ett mer meningsfullt liv. Det ska inte handla om restriktioner kring 

vad andra människor tycker är friskt eller sjukt. Hälso- och sjukvårdspersonal ska 

identifiera och engagera sig i vad patienten upplever kring sin egen hälsa och mening 

(Bournes et al., 2017). 
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Problemformulering 

PCOS är en av de vanligaste endokrina störningarna där symtomen begränsar 

kvinnornas liv. Kvinnor med PCOS upplever att det finns en kunskapslucka bland 

hälso- och sjukvårdspersonal gällande syndromet. Genom att få en förståelse över 

kvinnornas upplevelser och erfarenheter kan sjuksköterskan finna ett stöd till att 

förbättra den omvårdnad som ges till de drabbade kvinnorna. 

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva med 

polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS). 

Metod 

 

Design 

En allmän litteraturstudie genomfördes genom ett induktivt förhållningssätt med hjälp 

av tidigare publicerade vetenskapliga artiklar av kvalitativ design (Forsberg & 

Wengström, 2015). Genom att lyfta viktigt innehåll i denna litteraturstudie, kan det 

bidra till en ökad kunskap om ämnet (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen började med en bred artikelsökning med litteraturstudiens valda 

ämnesområde i tre omvårdnadsrelaterade databaser: Cumulative Index of Nursing and 

Allied Health (CINAHL), Public Medline (PubMed) och American Psychological 

Association (PsycINFO). De tre utvalda databaserna användes eftersom att de bidrog 

med aktuell omvårdnadsforskning som publicerades dagligen (Forsberg & 

Wengström, 2015). Därefter bestämdes studiens syfte och de valda sökorden 

resulterade i: Polycystic Ovary Syndrome, PCOS, Experience*, Perspective*, 

Perception*, Feeling*, Emotion* (Tabell 1).  

 

Studiens inklusionskriterier bestod av vetenskapliga artiklar som var publicerade 

inom tio år (2009-2019), kvinnorna skulle vara diagnostiserade med PCOS, artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska, vara skrivna utifrån en kvalitativ metod samt vara av 

grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) kvalitativa bedömningsmall. I Carlsson och 

Eimans (2003) kvalitativa bedömningsmall poängsattes olika kriterier för att kunna 

uppfylla den kvalitativa metod som krävdes i de granskade vetenskapliga artiklarna. 

Resultatet räknades ihop och svarades med grad I, II eller III, där grad I var av hög 

kvalitet på den vetenskapliga artikeln (Carlsson & Eiman, 2003). Studiens 

exklusionskriterier var att de artiklar som var skrivna utifrån hälso- och 

sjukvårdspersonal eller från närståendes perspektiv uteslöts. Medicinska artiklar som 

erhöll medicinsk forskning valdes bort. Eftersom att Polycystic Ovary Syndrome 

valdes som grundsökord, söktes det därför som ämnesord i samtliga sökningar 
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förutom i PsycINFO, detta för att minska risken för slumpmässiga artiklar där 

polycystiskt ovarialsyndrom inte fanns med. Avgränsningar gjordes även i CINAHL 

och PsycINFO där Peer Reviewed lades till. Trunkering valdes på sökorden i samtliga 

av databaserna där experience*, perspective*, perception*, emotion*  och feeling*  då 

det fångade fler böjningar. Sökord skrevs med en asterisk * i direkt anslutning till 

ordet (Östlundh, 2017). En systematisk artikelsökning påbörjades med de valda 

sökorden och de booleska operatorerna användes (Forsberg & Wengström, 2015) 

vilket innebar en användning av AND och OR för att begränsa samt för att få ett mer 

bredare sökresultat. 

 

CINAHL 

Första sökningen gjordes i CINAHL. Sökning efter ett passande ämnesord som 

Subject heading inleddes vilket resulterade i Polycystic Ovary Syndrome(MM) det 

kombinerades med OR PCOS eftersom att det är den medicinska förkortningen. Till 

följd användes det booleska ordet AND experience* OR perspective* OR perception* 

OR emotion* OR feeling* i fritext. Sökningen resulterade i 158 träffar där samtliga 

titlar lästes, 158 abstrakt lästes igenom varav 21 granskades (tabell 2). Resultatet blev 

att sex artiklar valdes ut som resultatartiklar då de passade det valda syftet och hade 

hög grad av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eimans (2003) kvalitativa 

bedömningsmall. 

PubMed 

Andra sökningen som gjordes var i PubMed. Sökningen gjordes med ämnesord 

Polycystic Ovary Syndrome (Majr) i följd med OR PCOS därefter söktes fler MeSh- 

termer (ämnesord) och det resulterade i att Emotion* fanns som term med 

innehållande Feeling*. Booleska ordet OR användes i kombination i följd av 

experience* OR perspective* OR perception*. Sökningen resulterade i 317 träffar där 

samtliga titlar lästes, 236 abstrakt lästes igenom, varav 32 av artiklarna granskades 

(tabell 2). Resultatet blev att fyra artiklar valdes bort då det var dubbletter från 

tidigare databasen CINAHL. Fyra artiklar valdes ut som resultatartiklar då de passade 

det valda syftet samt hög grad av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eimans 

(2003) kvalitativa bedömningsmall. 

PsycINFO 

Tredje och sista sökningen gjordes i PsycINFO. Sökorden som användes var 

Polycystic Ovary Syndrome i följd av OR PCOS i fritext då det inte fanns något 

ämnesord (Main Subject). Därefter användes det booleska ordet AND till följd av 

experience* OR perspective* OR perception* OR emotion* OR feeling* i fritext. 

Sökningen resulterade i 58 träffar där samtliga titlar och abstrakt lästes igenom varav 

tolv passade studiens syfte och granskades. Resultatet blev att fyra av de granskade 

artiklarna var dubbletter från tidigare databaserna CINAHL och PubMed (tabell 2). 

De resterande åtta uppnådde inte studiens syfte och valdes därför bort. 
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Databearbetning  

Bearbetningen utformades enligt ett induktivt förhållningssätt. En innehållsanalys 

genomfördes i fem steg med hjälp av Forsberg och Wengström (2015). Det första 

steget innebar att resultatartiklarna som valdes ut lästes först igenom grundligt och 

individuellt. Sedan diskuterades artiklarna gemensamt tills förståelsen kring resultatet 

uppnåddes. Artiklarna granskades på egen hand enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för att sedan granskas gemensamt tills konsensus uppnåddes. Steg 

två utfördes genom att resultatet färgkodades i de vetenskapliga artiklarna för att 

fånga de upplevelser och erfarenheter som beskrevs av kvinnorna (Forsberg & 

Wengström, 2015). Steg tre och fyra innebar att koderna lästes och analyserades för 

att finna de skillnader och likheter artiklarna innehöll, vilket låg till grund för 

litteraturstudiens resultat som resulterade i tre teman: Kvinnornas självbild, 

Kvinnornas fysiska och psykiska mående och Kvinnornas upplevelse av stöd. 

Slutligen i steg fem, påbörjades resultatets uppbyggnad med hjälp av de koder som 

tidigare analyserats (Forsberg & Wengström, 2015). 

Forskningsetiska övervägande 

Enligt Sandman och Kjellström (2013) bör forskningen innan den startar bli etiskt 

granskad. När forskning sker med människor kommer det att uppstå etiska dilemman 

som innebär att forskaren måste förhålla sig kritiskt och reflektera över det etiska 

förhållningsättet under hela forskningen. Forskningsetik är skapad för att ta hänsyn 

till människors rättigheter och talan (Sandman & Kjellström, 2013). 

Belmontrapporten beskriver tre etiska principer: respekt för personen, göra-gott-

principen och rättviseprincipen (Sandman & Kjellström, 2013). Respekt för personen 

är en central del i Belmontrapporten där den består utav två underkategorier, varav 

den ena är att personen i fråga har en autonomi vilket innebär att personer i en 

forskning är kompetenta nog och får vara delaktiga i de beslut som tas. Den andra 

underkategorin ska skydda personer som inte kan ta steget till ett självbestämmande 

val som kan bero på t.ex. sjukdom (Sandman & Kjellström, 2013). Förutom de tre 

etiska principer som ingår i Belmontrapporten så ger den en generaliserad grund för 

forskare runt om i världen att följa. Under tiden kan forskare använda sig utav extra 

principer att följa då Belmontrapporten är en stabil grund i sig själv 

(Belmontrapporten, 1979). Enligt Sandman och Kjellström (2013) utgår ”göra-gott-

principen” från att alltid se över de risker som finns för personerna i studien. I 

principen ingår det även att skydda personernas identitet och personuppgifter då detta 

ses som en etisk skyldighet. Den sista principen är rättviseprincipen som enligt 

Belmontrapporten (1979) innebär att personerna i studien ska få en behandling som är 

så likvärdig som möjligt, vilket innebär en rättvis behandling även för de grupper som 

är sårbara. Personerna kan ingå i olika kategorier beroende på var de kommer ifrån, 

ålder, kön eller utbildning i just den forskning de genomgår.  
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I Sverige finns idag lagar som fokuserar på att den forskning som sker med människor 

ska grundas på respekt för de mänskliga rättigheterna och att skydda varje persons 

integritet på ett sätt som skapar en frihet och säkerhet hos varje individ (Kjellström, 

2017). Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) samt 

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 

2018:218) som förra året skrevs om från den tidigare lagen Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). Enligt Forsberg och Wengström (2015) ställs det krav på forskaren genom 

att etiskt överväga om den forskning som sker kan skada eller skapa men för 

deltagarna i framtiden samt att de resultat som blir av studien ska kunna redovisas 

grundligt. Det etiska övervägandet har en stor betydelse när en litteraturstudie skapas. 

Det är av stor vikt att välja studier där etiska övervägande och tillstånd från etiska 

kommittéer förekommit (Forsberg & Wengström, 2015). Som kvinna är det både 

fysiskt och psykiskt påfrestande att leva med PCOS (Dutkowska et al., 2019; 

Sundström Poromaa, 2008). Därför har samtliga av resultatartiklarna granskats 

noggrant av antingen lokala etikkommittéer eller så har ett samtycke skrivits under 

mellan forskarna och deltagare där deltagarna fått avbryta när de vill vilket ökar 

studiens kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). 

 

Resultat 

Studiens resultat kommer presenteras i följande tre kategorier: Kvinnornas självbild, 

Kvinnornas fysiska och psykiska mående och Kvinnornas upplevelse av stöd. 

Kvinnornas självbild 

I denna kategori presenteras kvinnornas utmaningar gällande hirsutism, femininitet, 

övervikt och andra symtom relaterat till hur kvinnorna ser på sig själva när de lever 

med PCOS. 

 

Majoriteten av alla kvinnor som lever med PCOS upplevde att de symtom som 

uppkom med syndromet hade en stor påverkan på hur kvinnorna såg på sig själva. De 

symtom som kvinnorna upplevde som mest påfrestande var hirsutism och övervikt, 

vilket resulterade i att kvinnorna kände en minskad femininitet (Amiri, Tehrani, 

Simbar, Montazeri & Thamtan, 2014; Crete & Adamshick, 2011; Ekbäck, Wijma & 

Benzein, 2009; Hadjiconstantinou et al., 2017; Pfister & Rømer, 2017; Weiss & 

Bulmer, 2011; Williams, Sheffield & Knibb, 2015; Williams, Sheffield & Knibb, 

2016). 

 

Hos många av kvinnorna påverkades självförtroendet negativt på grund av hirsutism 

då de ansåg att skönheten satt på utsidan. De fann även en frustration över att inte 

kunna kontrollera behåringen då det växte ut för snabbt och blev en daglig kamp 

(Amiri et al., 2014; Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009). En del av kvinnorna såg sig 

själva som håriga, oattraktiva, onormala och i vissa fall såg de sig själva som en 

“hårig apa”. Det framkom att kvinnorna beskrev att ansiktsbehåringen påverkade dem 
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mest. Behåringen bidrog till en negativ självbild som påverkade kvinnornas sätt att se 

på sig själva. Den negativa självbilden ledde till att många av kvinnorna jämförde sig 

med män genom att använda manliga uttryck såsom att säga att de har skägg eller 

stubb (Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009). Hirsutism visade sig påverka kvinnornas 

relation till deras partner då de ständigt ville bibehålla sin femininitet genom att 

spendera mycket tid på att ta bort det oönskade håret (Pfister & Rømer, 2017). 

Kvinnorna beskrev att den intima delen av relationerna påverkades om huden inte var 

slät nog. Majoriteten av kvinnorna vaxade sina kroppar som en kontroll för det 

oönskade håret. Tiden innan kommande vaxning hade mycket av håret redan växt ut, 

vilket bidrog till att intimitet med deras partner inte var aktuellt (Pfister & Rømer, 

2017). En annan upplevelse kvinnorna beskrev var hur självbilden påverkade deras 

interpersonella och sociala interaktioner negativt. Kvinnorna beskrev hur de i sociala 

sammanhang drog sig tillbaka och slutade söka kontakt med andra människor på 

grund av rädslan för att deras fysiska symtom skulle iakttas (Amiri et al., 2014; 

Hadjiconstantinou et al., 2017). Majoriteten av kvinnorna i studien uppgav att PCOS 

orsakade deras övervikt vilket bidrog till svårigheter för kvinnorna att gå ner i vikt. 

Övervikt bidrog till ett minskat välmående då flera av kvinnorna beskrev den negativa 

påverkan det hade på själva syndromet. Övervikten låg till grund för många av de 

resterande symtomen, såsom hirsutism och menstruationsrubbningar (Amiri et al., 

2014; Tomlinson et al., 2017). Hirsutism sågs som ett mindre viktigt symtom för vissa 

av de drabbade kvinnorna. De såg menstruationsrubbningar som ett större besvär 

eftersom behåringen var något de kunde hantera med hjälp av hårborttagning. 

Menstruationsrubbningar var ett inre symtom som kvinnorna själva inte kunde styra 

över på samma sätt (Amiri et al., 2014; Williams, Sheffield & Knibb, 2016). 

Kvinnorna beskrev behovet av att ha kontroll över sina symtom och använde sig av 

hårborttagning som en copingstrategi för att ta bort det oönskade håret (Crete & 

Adamshick, 2011; Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009; Pfister & Rømer, 2017). Utöver 

detta använde en del kvinnor en psykologisk strategi i form av förnekande och 

acceptans för den situation de befann sig i (Hadjiconstantinou et al., 2017). Kvinnorna 

beskrev utmaningen med att inte kunna gå ner i vikt efter att ha genomgått en diet, 

vilket ledde till att många av kvinnorna sökte tröst genom ohälsosamt ätande (Ekbäck, 

Wijma & Benzein, 2009). Kvinnorna beskrev den ångestfyllda känslan av att matintag 

skulle medföra en snabb viktuppgång, vilket resulterade i att kvinnorna förknippade 

matintaget med en känsla av skuld (Weiss & Bulmer, 2011).  

 

Det framkom att många upplevde att deras kvinnlighet hotades genom de symtom 

som uppkom i samband med PCOS. Kvinnorna strävade efter att uppfylla den 

kvinnliga normen av att vara smal och hårfri (Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009; 

Pfister & Rømer, 2017; Weiss & Bulmer, 2011; Williams, Sheffield & Knibb, 2015). 

 

Kvinnornas fysiska och psykiska mående  

I denna kategori presenteras kvinnornas upplevelser kring deras fysiska och psykiska 

mående. Faktorerna som beskrivs är rädsla och oro i form av depression och 
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nedstämdhet, önskan efter barn samt kvinnornas emotionella upplevelser av 

begränsningar som grundar sig på samhällets normer.  

 

Kvinnorna beskrev att livet med PCOS inte bara syntes på utsidan utan fanns som en 

mental påfrestelse som begränsade deras liv (Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009; Pfister 

& Rømer, 2017). Den emotionella påverkan på kvinnornas mående ledde till att 

många såg ner på sig själva och ansåg sig vara mindre värda. De jämförde sig ofta 

med andra kvinnor som inte led av PCOS (Amiri et al., 2014; Ekbäck, Wijma & 

Benzein, 2009; Williams, Sheffield & Knibb, 2015). PCOS bidrog till att kvinnorna 

kände en rädsla för framtiden, en känsla av besvikelse över varför just de hade 

drabbats, vilket ledde till att kvinnorna kände en ångest och depression som bidrog till 

att de drog sig undan från många sociala sammanhang (Amiri et al., 2014; Crete & 

Adamshick, 2011). Hirsutism hade en stor påverkan på kvinnornas sätt att klä sig då 

de kände att behåringen behövde täckas på de ställen där det syntes mest. Genom att 

inte längre kunna känna sig bekväma i kortärmat eller shorts, eller inte kunna ta på sig 

en baddräkt under sommartid ledde till psykiska påfrestningar eftersom kvinnorna 

skämdes då behåringen kunde synas (Amiri et al., 2014; Weiss & Bulmer, 2011). De 

beskrev det extrema lidandet över svårigheterna med att inte kunna fokusera på andra 

tankar än de som var relaterade till hirsutism (Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009). En 

yngre kvinna beskrev hur hon tänkte gällande de stressfaktorer som skulle kunna 

uppkomma om hon träffade en pojkvän. Genom att behöva se till att behåringen inte 

syntes skulle i sin tur orsakat en daglig frustration och en inre stress (Pfister & Rømer, 

2017). Humor var en återkommande strategi för att hantera fysiska symtom såsom 

övervikt, hirsutism och den manliga rösten (Pfister & Rømer, 2017; Williams, 

Sheffield & Knibb, 2015). 

 

Kvinnorna uttalade en känsla av ångest och stress i samband med att kontrollera sina 

symtom. De flesta uppgav att symtomen kontrollerade dem och inte tvärtom 

(Hadjiconstantinou et al., 2017). Det framkom även att en del kvinnor som led av 

PCOS påverkades av sömnsvårigheter och fatigue. Kvinnorna upplevde sig själva 

som orkeslösa vilket innebar en mental påfrestning av deras hälsa. En kvinna beskrev 

att det psykologiska perspektivet var värre för henne än att leva med smärta på grund 

av sin PCOS (Amiri et al., 2014). En del kvinnor såg en utväg från lidandet där de 

antingen tänkt på eller djupt övervägt att avsluta sitt liv (Ekbäck, Wijma & Benzein, 

2009). De beskrev att de vardagliga sysslorna begränsades på grund av de depressiva 

symtomen såsom nedstämd- och orkeslöshet (Williams, Sheffield & Knibb, 2015). En 

kvinna berättade att hon inte blivit deprimerad på grund av cystorna på äggstockarna 

utan snarare av symtomen som hon fick som en konsekvens av att leva med PCOS 

(Williams, Sheffield & Knibb, 2015). Det konstanta lidandet av de depressiva 

symtomen uppgavs att vara det som påverkade dem mest (Ekbäck, Wijma & Benzein, 

2009; Williams, Sheffield & Knibb, 2015).  

 

Kvinnorna beskrev en oro över att inte kunna bli gravida i framtiden, vilket 

resulterade i känsla av oduglighet och minskad femininitet (Amiri et al., 2014; 
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Hadjiconstantinou et al., 2017; Tomlinson et al., 2017; Weiss & Bulmer, 2011). 

Diagnostiseringen av PCOS ledde till att kvinnorna fick ändra sina livsplaner på 

grund av de eventuella framtida svårigheterna att bli gravida (Hadjiconstantinou et al., 

2017; Tomlinson et al., 2017; Williams, Sheffield & Knibb, 2015). Karriären fick 

sättas åt sidan för att en önskad graviditet skulle uppfyllas innan den biologiska 

klockan hade runnit ut (Williams, Sheffield & Knibb, 2015). En av kvinnorna beskrev 

sin dröm från när hon var en liten flicka om att en dag skaffa barn. När hon fick 

beskedet om hennes infertilitet gick hennes dröm i spillror (Williams, Sheffield & 

Knibb, 2015). En kvinna beskrev att risken för diabetes var ett mindre bekymmer än 

att inte kunna skaffa barn då mest fokus låg på vikt och fertilitet (Tomlinson et al., 

2017). Infertilitet visades sig också ha en negativ påverkan på relationen då ett 

gemensamt mål i regel var att bilda en familj (Amiri et al., 2014). Tanken om att 

kanske vara infertil gjorde att en av kvinnorna övervägde adoption i framtiden istället 

för att försöka bli gravid, detta för att inte utsätta sig själv för en eventuell sorg som 

hade kunnat undvikas (Weiss & Bulmer, 2011). Genom att ta del av andras 

erfarenheter och att öppet prata om svårigheterna kring graviditet beskrevs av 

kvinnorna som en början till att finna hopp om en framtida familj (Weiss & Bulmer, 

2011). Kvinnorna uttalade en sorg och skam över att inte känna sig inkluderade i 

samhällets kvinnliga normer (Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009; Hadjiconstantinou et 

al., 2017). En kvinna beskrev de olika kulturella normativa skillnaderna och hur hon 

som afrikansk kvinna påverkades eftersom en ökad behåring var mer accepterat i 

hemlandet än i England där det ansågs som avvikande (Hadjiconstantinou et al., 

2017).  

 

Kvinnornas upplevelse av stöd 

I denna kategori presenteras kvinnornas upplevelser av stödet de får från hälso- och 

sjukvårdspersonal, från deras partner och genom konversationer med andra kvinnor 

som också lider av PCOS. Även stödet kvinnorna finner i informationssökningar de 

gör på egen hand kommer att presenteras.  

 

Majoriteten av kvinnorna upplevde en brist på stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. 

Kvinnorna kände sig åsidosatta då deras symtom och mående inte togs på allvar. 

Informationsbrist beskrevs som en besvikelse och en frustration då kunskapsbristen 

hos läkarna lett till att många av kvinnorna blev diagnostiserade sent (Crete & 

Adamshick, 2011; Hadjiconstantinou et al., 2017; Pfister & Rømer, 2017; Tomlinson 

et al., 2017; Weiss & Bulmer, 2011; Williams, Sheffield & Knibb, 2015; Williams, 

Sheffield & Knibb, 2016). Bristen på kunskap hos läkarna gällande behandling 

beskrevs som en frustration. Det var inte ovanligt att kvinnorna själva fick motivera 

läkarna till att genomgå olika tester och undersökningar för att de skulle få den 

behandling som behövdes (Crete & Adamshick, 2011; Tomlinson et al., 2017). De 

betonade även besvikelsen över att de inte blev kallade på återbesök efter att ha blivit 

diagnostiserade med ett kroniskt syndrom (Hadjiconstantinou et al., 2017; Weiss & 
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Bulmer, 2011). 

 

Majoriteten av kvinnorna som nyligen hade fått sin diagnos kände att information på 

internet och annan litteratur hjälpte de att förstå mer om sitt tillstånd samt för att fylla 

i de informationsluckor som fattades från läkaren (Crete & Adamshick, 2011; 

Hadjiconstantinou et al., 2017; Pfister & Rømer, 2017; Tomlinson et al., 2017; Weiss 

& Bulmer, 2011; Williams, Sheffield & Knibb, 2015; Williams, Sheffield & Knibb, 

2016). Det fanns kvinnor som upplevde att den sökning de gjorde på egen hand 

orsakade oro som hade kunnat undvikas om de hade fått den information de behövde 

från hälso- och sjukvårdspersonal. En kvinna beskrev en sökning hon gjorde gällande 

hennes bäckensmärta. Sökresultatet visade på att kvinnan kunde lida av cancer, vilket 

orsakade en känsla av oro som hade kunnat undvikas om hon hade fått bra 

information från hennes läkare (Crete & Adamshick, 2011). 

 

Kvinnorna betonade den positiva effekten av att finna ett stöd hos andra som också 

led av PCOS (Hadjiconstantinou et al., 2017; Percy, Gibbs, Potter & Boardman, 2009; 

Weiss & Bulmer, 2011; Williams, Sheffield & Knibb, 2015). Det framkom att 

stödgrupper som kvinnor med PCOS kunde vända sig till hade en positiv och 

stödjande påverkan på kvinnorna gällande deras hälsobeteende (Hadjiconstantinou et 

al., 2017; Percy et al., 2009). Kvinnorna uttalade en tacksamhet då mötena bidrog 

med ny information från specialister inriktade på PCOS. De lyfte olika ämnen vid 

varje nytt tillfälle om bland annat dieter, fysisk aktivitet och menstruationsrubbningar. 

Kvinnorna fick därigenom en bredare syn och kunskap om deras tillstånd (Percy et 

al., 2009). Kvinnorna värderade mötena med specialisterna då de fick ställa frågor och 

även ta del av andras upplevelser med PCOS. Många av kvinnorna upplevde att 

mötena bidrog med information som tidigare varit oklart, medans en del kvinnor 

tyckte att det skulle vara mindre fokuserat på specialisterna och mer på varandras 

upplevelser av att leva med syndromet (Percy et al., 2009). Det stöd kvinnorna fick 

från sina familjer såg olika ut. Några beskriver att deras familjer inte kunde bidra med 

det stöd som de behövde, vilket ledde till att kvinnorna inte ville prata om tillståndet 

(Hadjiconstantinou et al., 2017; Weiss & Bulmer, 2011). Majoriteten av kvinnorna 

upplevde ett positivt stöd från sina familjer som gjorde det lättare för kvinnorna att 

hantera sin PCOS (Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009; Weiss & Bulmer, 2011; 

Williams, Sheffield & Knibb, 2016). En av kvinnorna fann även stöd från sitt husdjur 

som bidrog med en trygghet (Williams, Sheffield & Knibb, 2016). 

 

Stödet från hälso- och sjukvårdspersonal såg olika ut för vissa av kvinnorna då de 

beskrev den subjektiva upplevelsen av mötena med läkarna (Weiss & Bulmer, 2011). 

En av kvinnorna beskrev sitt läkarbesök positivt då läkaren tog sig tid med kvinnan 

och visade bilder som kunde underlätta hennes förståelse för sin PCOS. Läkaren lade 

stor vikt på diskussionen kring kost och fysisk aktivitet samt den positiva betydelsen 

det hade vid PCOS. Efter undervisningen undersökte läkaren kvinnan som beskrev att 

den information hon tidigare fått underlättade informationen som gavs under 

undersökningens process (Weiss & Bulmer, 2011). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vid sammanställningen av denna litteraturstudie valdes enbart vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ metod som svarade till studiens syfte. Syftet med studien var att 

beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva med PCOS, detta genom ett 

induktivt förhållningssätt. Ett induktivt förhållningssätt fokuserar på att tolka och 

beskriva människans subjektiva upplevelser (Forsberg & Wengström, 2015). 

Kjellström (2017) förklarar att kvalitativa intervjuer bidrar med en djupare förståelse. 

Samtliga av studiens resultatartiklar grundar sig på intervjuer med kvinnor som var 

diagnostiserade med PCOS. Kjellström (2017) menar på att det finns en risk att den 

som intervjuar påverkar deltagaren genom att svara på ett sätt som gynnar den som 

utför intervjun.  

 

De tio resultatartiklar som användes till studiens resultat påträffades i tre databaser: 

Cinahl, PubMed och PsycINFO. De tre valda databaserna fokuserar på omvårdnad 

genom publicerade vetenskapliga artiklar, vilket ökar studiens trovärdighet (Karlsson, 

2017). Studiens sökord i de tio resultatartiklarna användes av både ämnesord och 

fritext. Ämnesord tillsammans med fritextsökning förklaras av Forsberg och 

Wengström (2015) ge ett mer begränsat resultat. Sökorden var samma i samtliga 

databaser, förutom PubMed där sökordet feeling* inkluderades i MeSh-termen 

emotion*. I PsycINFO var samtliga sökord i fritext. Det som styrker studiens 

datainsamling var att dubbletter påträffades i samtliga databaser vilket visade på att de 

valda sökorden mättade de sökningar som gjordes samt att det ökar trovärdigheten i 

sökorden. Den booleska operatorn AND användes för att sökningen skulle vara mer 

specifik samt användning av den booleska operatorn OR mellan fritexterna. 

Trunkering på orden i fritext användes för att göra sökningen mer innehållsrik. På 

detta vis breddas sökningen så att inte något perspektiv uteslutits. Peer reviewed 

användes som avgränsning i Cinahl och PsycINFO för att stärka sökningen för de 

vetenskapliga artiklarna eftersom artiklarna blivit granskade i vetenskapliga 

tidskrifter, vilket ökar studiens trovärdighet. Avgränsningen kunde inte användas i 

PubMed vilket bidrog till att en manuell kontroll fick genomföras. De tio utvalda 

resultatartiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) kvalitativa 

bedömningsmall som följdes utifrån fastställda kriterier. Artiklarna granskades enskilt 

från grad I upp till grad III. En individuell granskning gjordes först, sedan 

genomfördes en gemensam diskussion tills konsensus uppnåddes. Samtliga 

resultatartiklar bedömdes till grad I vilket innebar att artiklarnas trovärdighet och 

kvalitet stärktes (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

En av de inklusionskriterier i studien var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska. Eftersom att båda av studiens författare har svenska som modersmål kan 

detta orsaka språkliga missuppfattningar. För att detta skulle undvikas lästes samtliga 

artiklar genom individuellt och grundligt för att sedan diskuteras gemensamt. När 
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språkhinder uppstått har översättningsprogram använts. Vid starten av 

litteraturstudiens artikelsökning begränsades resultatartiklarna till tidsintervallet på 

fem år (2014-2019). När sökningen utfördes visade det på ett snävt resultat och 

fångade inte tillräckligt många artiklar för att utföra en innehållsrik litteraturstudie. 

Därför valdes ett tidsintervall på tio år (2009-2019). Resultatartiklarna bestod av två 

artiklar från 2009 och två artiklar från 2011 vilket eventuellt hade kunnat vara en 

svaghet då innehållet inte är lika aktuellt. Därför jämfördes samtliga resultatartiklar 

och diskuterades kring resultatens innehåll. Det påvisades att ingen större skillnad 

bland kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva med PCOS framkom.  

 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) innebär överförbarhet att resultatet ska kunna 

gå att tillämpa till andra liknande situationer eller grupper. Av de tio resultatartiklarna 

kom en från Sverige, en från Danmark, en från Iran, två från USA och fem var från 

England. De olika kulturella skillnaderna kan ha haft en påverkan. Kvinnornas 

upplevelser av att leva med PCOS såg liknande ut i samtliga av resultatartiklarna, 

vilket ökar resultatets överförbarhet.  

 

Genom att samtliga av resultatartiklarna blivit etiskt granskade av antingen lokala 

etikkommittéer eller att deltagarna skrivit på ett samtycke visar på att det ökar 

litteraturstudiens kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003).  

 

Det fanns en viss förförståelse av att leva med PCOS vilket kan ses som negativt 

eftersom datan hade kunnat färgas av. Därav var det viktigt att hålla sig objektiv till 

den datan som samlades in. Egna åsikter och värderingar sattes åt sidan vilket ökade 

resultatets pålitlighet och bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Litteraturstudien lästes igenom av opartiska kontinuerligt som sedan återkopplade 

med synpunkter som enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ökar studiens 

trovärdighet och bekräftelsebarhet. Eftersom denna litteraturstudie skrevs för första 

gången kan detta ha påverkat datainsamlingen och analysen av datan.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva 

med polycystiskt ovarialsyndrom och genom de tio resultatartiklar som ligger till 

grund för studiens resultat framkom tre kategorier: Kvinnornas självbild, Kvinnornas 

fysiska och psykiska mående och Kvinnornas upplevelse av stöd. I denna 

resultatdiskussion kommer dessa tre kategorier att diskuteras. 

 

Kvinnornas självbild 

I denna del av resultatet framkom det att majoriteten av de kvinnor som idag lever 

med PCOS upplevde att hirsutism och övervikt var det som påverkade deras självbild 

mest. Hirsutismen bidrog till att de upplevde en minskad kvinnlighet (Amiri et al., 

2014; Crete & Adamshick, 2011; Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009; 

Hadjiconstantinou et al., 2017; Pfister & Rømer, 2017; Weiss & Bulmer, 2011; 
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Williams, Sheffield & Knibb, 2015; Williams, Sheffield & Knibb, 2016). Ett likartat 

resultat påvisades i Varcoe (2003) där majoriteten av kvinnorna upplevde att de kände 

sig mer annorlunda och onormala än andra kvinnor där infertilitet, mensrubbningar 

och hirsutism var de tre kategorier som påverkade dem mest. I litteraturstudiens 

resultat framkom det att övervikten orsakade symtom i form av hirsutism och 

menstruationsrubbningar (Amiri et al., 2014; Tomlinson et al., 2017). Hirsutism 

bidrog även till att kvinnorna inte kände att de passade in i den kvinnliga normen av 

att vara smal och hårfri (Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009; Pfister & Rømer, 2017; 

Weiss & Bulmer, 2011; Williams, Sheffield & Knibb, 2015). Denna känsla 

utvecklades till en isolering från sociala umgängen (Amiri et al., 2014; 

Hadjiconstantinou et al., 2017). I en studie av Snyder (2006) beskrevs den negativa 

självbilden som svår att förneka då media konstant framhävde att en kvinna skulle 

vara smal, hårfri och ha ett vackert yttre. En kvinna beskrev också att övervikten var 

värst då den inte gick att dölja. I litteraturstudiens resultat kom det fram att en ökning 

av hirsutism låg till grund för kvinnornas negativa självbild, vilket bidrog till ett 

minskat välbefinnande (Amiri et al., 2014; Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009). Det är 

av betydelse att fånga upp dessa kvinnor eftersom oönskad kroppsbehåring har visat 

sig ha en påverkan på kvinnornas psykiska mående. Enligt WHO (2018) har 

sjuksköterskan en central roll när det kommer till att ge stöd till patienten i form av 

undervisning om egenvård och behandlingar. Det framkom även att kvinnorna var i 

behov av att kontrollera sina symtom med hjälp av olika copingstrategier (Crete & 

Adamshick, 2011; Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009; Pfister & Rømer, 2017). I en 

studie av Snyder (2006) beskrev kvinnorna att en del av att acceptera sitt kroniska 

tillstånd var genom att fokus skulle ligga på en positiv insikt eftersom tanken på det 

negativa skulle medföra en dålig påverkan på kvinnornas mående. Betydelsen av att 

utveckla en individuell copingstrategi kan reducera den ständiga kampen kvinnorna 

känner gällande sina symtom.  

 

Skuld var en återkommande känsla bland kvinnorna eftersom matintaget skulle orsaka 

en snabb viktuppgång (Weiss & Bulmer, 2011). Sjuksköterskan bör därför i möte med 

en kvinna som lider av PCOS informera om vikten av fysisk aktivitet och hälsosam 

kost. Kvinnan kan med hjälp av sjuksköterskans kunskap öka sin förståelse och 

därmed skapa en kontroll över sitt tillstånd (Bournes et al., 2017). 

 

Kvinnornas fysiska och psykiska mående  

I resultatet uppmärksammades depression som kvinnorna upplevde relaterat till deras 

PCOS. Majoriteten av kvinnorna beskrev den ständiga jämförelsen de gjorde med 

andra kvinnor som inte led av PCOS, detta orsakade att kvinnorna nedvärderade sig 

själva (Amiri et al., 2014; Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009; Williams, Sheffield & 

Knibb, 2015). Depression och ångest beskrevs även som en återkommande känsla 

som uppkom i samband med tankar kring varför just dem hade drabbats av PCOS 

(Amiri et al., 2014; Crete & Adamshick, 2011). Eftersom kvinnor med PCOS löper 

större risk för att drabbas av psykisk ohälsa (Dutkowska et al., 2019) är det av 
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betydelse att aktivt lyssna in kvinnornas emotionella upplevelser av sitt tillstånd. 

Kvinnorna beskrev utmaningen i att fokusera på annat än sin hirsutism, men tankarna 

kom alltid tillbaka och blev en daglig påminnelse (Ekbäck, Wijma & Benzein, 2009). 

Tankarna utvecklades till psykiska påfrestningar med en känsla av skam över att den 

oönskade behåringen kunde iakttas av andra människor (Amiri et al., 2014; Weiss & 

Bulmer, 2011). Menstruationsrubbningar i form av långdragna och rikliga blödningar 

sågs som ett större besvär hos en del av kvinnorna eftersom det var något de inte 

kunde styra över (Amiri et al., 2014; Williams, Sheffield & Knibb, 2016). I en studie 

av Martin, Halling, Eek, Krohe och Paty (2017) beskrev en av kvinnorna rädslan över 

att förblöda vid menstruation då hon varje gång hade rikliga blödningar som vid varje 

tillfälle var oklart hur länge det skulle pågå. Den psykiska påfrestningen i samband 

med de rikliga menstruationerna är något som bör tas på allvar av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Nilsson (2008) beskriver att koständring och fysisk aktivitet är en 

bidragande faktor till att återfå ett normalt menstruationsmönster. Med hjälp av 

sjuksköterskan kan kvinnor som lider av rikliga menstruationer i samband med sin 

PCOS få hjälp med stöttning vid sin egenvård.  

 

Rädsla för infertilitet visade sig ha en stor påverkan på kvinnornas psykiska mående 

på grund av en viss oklarhet för framtiden (Amiri et al., 2014; Hadjiconstantinou et 

al., 2017; Tomlinson et al., 2017; Weiss & Bulmer, 2011). Forskning poängterar att 

omvårdnad som en sjuksköterska utför bör vara personcentrerad. Sjuksköterskan bör 

inte dra en slutsats i att alla kvinnor känner på samma sätt, då det är den unika 

patienten som ska vara i fokus (Bergbom, 2019). Stressen i samband med 

infertiliteten visade sig i litteraturstudiens resultat ha en negativ påverkan på 

kvinnornas relationer (Amiri et al., 2014). Sjuksköterska bör i möte med ett par 

utveckla en öppen och naturlig relation genom att låta paret ställa frågor, vilket kan 

bidra till en förtroendefull relation. Sjuksköterskans omvårdnad har en central 

betydelse då den kan bidra med verktyg gällande kvinnornas sätt att hantera sina 

psykiska måenden och därmed skapa ett mer meningsfullt liv (Bournes et al., 2017). 

 

Kvinnornas upplevelse av stöd 

Litteraturstudiens resultat visade på att kvinnorna själva fick kämpa för att få en 

diagnos och bli tagna på allvar av hälso- och sjukvårdspersonal (Crete & Adamshick, 

2011; Tomlinson et al., 2017). Kvinnorna upplevde en frustration eftersom de blev 

sent diagnostiserade (Crete & Adamshick, 2011; Hadjiconstantinou et al., 2017; 

Pfister & Rømer, 2017; Tomlinson et al., 2017; Weiss & Bulmer, 2011; Williams, 

Sheffield & Knibb, 2015; Williams, Sheffield & Knibb, 2016). International Council 

of Nursing (2012) beskriver att sjuksköterskan ska vara lyhörd i möte med patienter 

och deras familjer, vilket kräver att sjuksköterskan är öppen och lyssnar in patienten 

och deras anhöriga kring den situation de befinner sig i. På detta sätt skapas en tillit 

mellan patienterna och sjuksköterskan som bidrar till en tydlig kommunikation som i 

sin tur kan förbättra kvaliteten på omvårdnaden (International Council of Nursing, 

2012). I resultatet framkom det att det fanns kvinnor som upplevde att de inte fick det 
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stöd som de önskade från sina familjer, vilket orsakade att familjen hade en minskad 

förståelse (Hadjiconstantinou et al., 2017; Weiss & Bulmer, 2011). Vikten av att 

kvinnan tillsammans med en närstående ska få närvara vid ett läkarbesök och få ta del 

av information samt chansen till att ställa frågor kan bidra till en bättre och gemensam 

förståelse för vad kvinnan går igenom. Genom att sätta patienten i centrum och ge den 

tid till att få ge sin bild av situationen och sitt mående som kommer med de symtom 

som PCOS kan medföra, skapas en personcentrerad vård i form av autonomi, 

integritet och självbestämmande (SBU, 2013).  

Kvinnorna beskrev den stödjande effekten av att ta del av andra kvinnors upplevelser 

och erfarenheter av att leva med PCOS (Hadjiconstantinou et al., 2017; Percy et al., 

2009; Weiss & Bulmer, 2011; Williams, Sheffield & Knibb, 2015). Deltagande i 

stödgrupp visade sig ha en positiv och stödjande inverkan på hur kvinnorna såg på sitt 

syndrom (Hadjiconstantinou et al., 2017; Percy et al., 2009). Genom att ta del av ny 

information av specialister samt ta del av andra kvinnors berättelser utvecklades en 

bredare syn och förståelse över deras tillstånd (Percy et al., 2009). Enligt Bournes et 

al. (2017) har sjuksköterskan en central roll i att hjälpa patienter i sin bearbetning vid 

en förändrad livssituation. Genom att låta kvinnan beskriva hur hon upplever och 

uppfattar sitt tillstånd, kan sjuksköterskan genom aktivt lyssnande bidra med stöd, 

vilket kan öka kvinnans förståelse kring sitt tillstånd (Bournes et al., 2017).  

 

I resultatet framkom det att majoriteten av kvinnorna upplevde en fördel i att vända 

sig till information på internet eftersom de kunde utveckla sin förståelse utöver den 

minimala information de fick från läkaren (Crete & Adamshick, 2011; 

Hadjiconstantinou et al., 2017; Pfister & Rømer, 2017; Tomlinson et al., 2017; Weiss 

& Bulmer, 2011; Williams, Sheffield & Knibb, 2015; Williams, Sheffield & Knibb, 

2016). I resultatet upplevde även en del kvinnor att informationen de fick vid 

diagnostisering inte var tillräcklig, vilket bidrog till en känsla av oro istället för en 

känsla av kontroll över tillståndet (Crete & Adamshick, 2011). Kvinnorna beskrev 

känslan av besvikelse över att de inte blev kallade på återbesök efter deras besked om 

att de hade PCOS (Hadjiconstantinou et al., 2017; Weiss & Bulmer, 2011). När en 

patient blir diagnostiserad med ett kroniskt syndrom, bör hälso- och sjukvårdspersonal 

ta sig tid för ett återkopplande samtal eftersom att kvinnorna då har fått chansen att 

smälta samt att ta in det besked de fått. Kvinnorna har med hög sannolikhet fler frågor 

än vid det tidigare läkarbesöket. Enligt SBU (2013) bör det finnas en öppen 

kommunikation där patientens frågor är i centrum. Det är till fördel att kvinnorna får 

information både skriftligt och muntligt, vilket bidrar till att kvinnorna känner sig 

delaktiga i sin vård. Sveriges regering (2016) har tagit fram en vision om att Sverige 

2025 ska vara ett av de länder som ska vara i topp när de kommer till digitalisering 

och e-hälsa inom vården. Genom att professionell hälso- och sjukvårdspersonal 

implicerar sin kompetens om PCOS i en digital källa, kan kvinnorna finna bättre och 

säkrare information som i sin tur kan bidra till ett tryggare förhållningssätt om sitt 

tillstånd. 
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Konklusion och implikation 

Majoriteten av de kvinnor som lider av PCOS upplevde att de symtom som uppstod i 

samband med syndromet begränsade deras liv. Kvinnorna jämförde sig med andra 

som inte led av PCOS, vilket hade en negativ påverkan på hur kvinnorna såg på sig 

själva. I resultatet framkom det att kvinnorna påverkades av de kvinnliga normer som 

fanns i samhället, vilket bidrog till återkommande känslor av ångest och depression. 

Kvinnorna drog sig undan från sociala umgängen och interaktionen med andra 

människor minskades. Flera av kvinnorna i litteraturstudien upplevde behovet av stöd 

som väsentligt. Det framkom att kvinnorna upplevde att det fanns en kunskapsbrist 

från hälso- och sjukvårdspersonal angående PCOS, vilket orsakade att kvinnorna 

upplevde att de inte togs på allvar. Deltagande i stödgrupp visade sig ha en positiv 

effekt eftersom att kvinnorna även fick ta del av andra kvinnors upplevda erfarenheter 

samt chansen till att ställa frågor till kunnig hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Det är hög sannolikhet att en sjuksköterska under sin karriär kommer möta en kvinna 

som lider av PCOS. Därför är det en fördel att skapa sig en förståelse för vad dessa 

kvinnor går igenom. Hälso- och sjukvårdspersonal bör därför ta sig tid och lyssna in 

varje kvinnas individuella upplevelse av att leva med PCOS, för att sedan kunna ge 

korrekt information vilket borde följas upp med ett återbesök. Kvinnor som lider av 

PCOS lider samtidigt av ett kroniskt syndrom. Genom ökad kunskap kring kvinnornas 

upplevelser kan hälso- och sjukvårdspersonal förebygga den ökade risken för fysisk 

och psykisk ohälsa som är en stor del i de drabbade kvinnornas mående. Fortsatt 

forskning om kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva med PCOS är därför 

av stor vikt för att förebygga den fysiska och psykiska ohälsan hos de drabbade 

kvinnorna.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord PubMed CINAHL PsycINFO 

Polycystiskt ovarial 

syndrom 

Polycystic ovary syndrome 

(Majr) 

Polycystic ovary syndrome 

(MM) 

Polycystic ovary syndrome 

(Fritext) 

PCOS PCOS (Fritext) PCOS (Fritext) PCOS (Fritext) 

Känslor Emotion (MeSH) Emotion* (Fritext) Emotion* (Fritext) 

Känslor  Feeling*  (Fritext) Feeling*  (Fritext) 

Upplevelse/Erfarenhet Experience* (Fritext) Experience* (Fritext) Experience* (Fritext) 

Perspektiv Perspective* (Fritext) Perspective* (Fritext) Perspective* (Fritext) 

Uppfattning Perception* (Fritext) Perception* (Fritext) Perception* (Fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

(*) = Dubbletter 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-10-14 CINAHL 

((MM "Polycystic Ovary 

Syndrome") OR PCOS) AND 

(Experience* OR Perspective* OR 

Perception* OR Feeling* OR 

Emotion*) 

 

Limitation: English Language, 

2009-2019, Peer Reviewed 

 158 158 21 6 

2019-10-14 PubMed 

("Polycystic Ovary 

Syndrome"[Majr] OR PCOS) 

AND ("Emotions"[Mesh] OR 

Experience* OR Perspective* OR 

Perception*) 

 

Limitation: English Language, 10 

year 317 236 32 4 (4*) 

2019-10-15 PsycINFO 

(Polycystic Ovary Syndrome OR 

PCOS) AND (Experience* OR 

Perception* OR Perspective* OR 

Feeling* OR Emotion*) 

 

Limitation:  English Language, 

2009-2019, Peer Reviewed 58 58 12 0 (4*) 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

Referens Amiri, F. N., Tehrani, F. R., Simbar, M., Montazeri, A. & Thamtan, R. A. M. (2014). The 

experience of women affected by polycystic ovary syndrome: a qualitative study from Iran. 

International journal of endocrinology and metabolism, 12. doi: 10.5812/ijem.13612 

Land  

Databas 

Iran 

PubMed 

Syfte Syftet var att klargöra dimensionerna och de olika komponenterna av livskvalitet hos iranska 

kvinnor med PCOS. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys 

Beskrivande 

Urval 23 kvinnor från Iran diagnostiserade med PCOS 

Datainsamling Kvinnorna fick förfrågan om att vara med i studien sedan fick de skriva på ett skriftligt informerat 

samtycke. Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes med öppna frågor som 

fokuserade på kvinnornas perspektiv och erfarenheter av att leva med PCOS. Intervjuerna spelades 

in och sedan transkriberades ordagrant.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ord för ord av första författaren. Två av de andra författarna läste 

igenom för att komma fram till olika teman som var passande för studiens syfte. Kvinnor med 

PCOS och som var opartiska fick läsa igenom studien. Två experter inom kvalitativ forskning fick 

även läsa igenom studien för att bekräfta forskningens resultat. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats  Symtomen för PCOS påverkade kvinnornas självbild och förminskade kvinnornas 

livskvalitet. 

 Kvinnornas vikt hade en stor påverkan på deras mående vilket resulterade i depression 

och ångest. 

 Kvinnornas feminina känsla förminskades vilket bidrog till tankar om att de är avvikande 

jämfört med andra kvinnor. 

 Kvinnorna kände att den mentala, kognitiva och sociala aspekten påverkades mest. 

 Kvinnorna hölls sig borta från sociala sammanhang för att inte behöva exponera sig. 

 Hälsoundervisning och terapi rekommenderades, på detta vis kunde kvinnornas 

livskvalitet öka.    

 Känsla av skam kom ofta upp i tankarna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

 

Referens Crete, J. & Adamshick, P. (2011). Managing polycystic ovary syndrome: what our patients 

aretelling us. Journal of Holistic Nursing, 29, 256–269. doi: 10.1177/0898010111398660. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva erfarenheter av kvinnor med PCOS för att kunna hantera störningarna och 

betydelsen för deras erfarenheter. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ fenomenologisk ansats  

Beskrivande 

Urval Tio kvinnor som blivit diagnostiserade med PCOS inom spannet av fem år.  

Datainsamling Individuella intervjuer i form av semistrukturerade frågor i form av erfarenheter i samband med 

diagnostisering och hantering av PCOS. 

Dataanalys Hermeneutisk-fenomenologisk analys. Tre forskare varav två författare och en sjuksköterska läste 

genom transkriberingarna individuellt ett flertal gånger, detta för att få en helhet över hela 

datainsamlingen. Därefter samlades alla ett flertal gånger och diskuterade kring resultaten och 

skapade teman utifrån transkriberingen.  

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats  Kvinnorna fann ett stort behov av att kontrollera och balansera sin PCOS. 

 Hälso- och sjukvårdspersonal kunde med hjälp av information från kvinnorna få en 

samlad bild kring de copingstrategier som kunde tänkas användas.  

 Frustration över att läkare inte lyssnar, visar inget intresse. 

 Kvinnorna upplever att det är svårt att förstå förför just dom drabbats.  

 Kvinnorna upplever bristande information om själva diagnosen, om vad som händer och 

vilken hjälp de kan få. 

 Brist på tydlig information från vårdpersonal kan bidra till missförstånd då kvinnorna 

söker mer information på egenhand på internet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

 

Referens 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, 30, 358-372. doi: 

10.1080/07399330902785133 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva och tolka kvinnors erfarenheter av deras kroppar när dem lever med 

hirsutism. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys  

Beskrivande 

Urval Tio svenska kvinnor i åldrar mellan 17-53 år där samtliga kvinnor som diagnostiserats med 

hirsutism. 

Datainsamling Varje kvinna intervjuades med frågor om deras bakgrund och frågor om påverkan av hirsutism. 

Största fokus låg på kvinnans erfarenheter av deras kroppar och att leva med den ökade 

kroppsbehåringen. Enbart öppna frågor ställdes.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades där intervjuerna lästes igenom flertal gånger för att 

sedan identifiera koder av kvinnornas upplevelser.  

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats  Hirsutism påverkade kvinnornas självbild. 

 Den ökade kroppsbehåringen hade en stor påverkan på självförtroendet. 

 Kvinnorna blev socialt isolerade. 

 Viktigt att sjukvårdspersonal ser kvinnorna i deras helhet för att kunna ge den bästa 

behandlingen och vård som möjligt.  

 Kvinnorna påverkades av de kroppsnormer som fanns i samhället. 

 Många kvinnor upplevde att de förlorat sin femininitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

 

Referens Hadjiconstantinou, M., Mani, H., Patel, N., Levy, M., Davies, M., Khunti, K. & Stone, M. (2017). 

Understanding and supporting women with polycystic ovary syndrome: a qualitative study in an 

ethnically diverse UK sample. Endocrine connections, 6, 323-330. doi: 10.1530/EC-17-0053. 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka kvinnors erfarenheter av att leva med PCOS, och den potentiella 

bekräftelsen av gruppundervisning för denna målgrupp. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ Grounded Theory 

Utforskande  

Urval Tolv kvinnor i åldrarna 17-51 år som blivit diagnostiserade med PCOS. 

Datainsamling Fysiska och individuella semistrukturerade intervjuer som spelades in med fokus på frågor 

gällande kvinnornas erfarenheter av att leva med PCOS samt förståelsen och supporten kvinnorna 

upplever. Kvinnorna rekryterades från ett sjukhus och en klinik. Tre av kvinnorna sökte sig själva 

till studien då dem fick reda på vad den handlade om. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant. Utifrån detta kunde forskarna få fram olika teman som var 

adekvata till resultatet. Transkriberingarna lästes sedan igenom av två opartiska läsare, detta för att 

data inte skulle färgas av samt att det skulle stämma överens med resultatet.  

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats  Emotionellt stöd sågs som en viktig del i att leva med PCOS samt vikten av att få hjälp 

med de fysiska symtom som uppkommer. 

 Kvinnorna upplevde att hirsutismen och viktökningen påverkade deras självkänsla och 

självbild. 

 En del kvinnor kände sig obekväma i situationer där kroppsbehåringen kunde synas.  

 De psykiska copingstrategierna innebar att lära sig acceptera samt gå vidare i livet eller 

att försöka förneka diagnosen.  

 Många sökte sig till internet för att få den information som fattades vid diagnostisering.  

 Kvinnorna upplevde att det behövdes en bättre kunskap om PCOS hos sjukvårdspersonal. 

 Det fanns också en brist på kunskap och förståelse i dagens samhälle gällande PCOS. 

 Att öka förståelsen kring PCOS kunde få kvinnorna att identifiera sina symtom som 

kunde leda till en snabbare diagnos. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

 

Referens Percy, C. A., Gibbs, T., Potter, L. & Boardman, S. (2009). Nurse‐led peer support group: 

Experiences of women with polycystic ovary syndrome. Journal of Advanced Nursing, 65, 2046-

2055. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05061.x. 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska kvinnornas erfarenheter med polycystiskt ovarialsyndrom efter att ha varit 

med i en sjuksköterskeledd supportgrupp. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ tvärsnittsstudie 

Beskrivande 

Urval 13 kvinnor med PCOS. 

Datainsamling Semistrukturerade kvalitativa intervjuer i grupp där kvinnorna diskuterar kring sina erfarenheter 

av att leva med PCOS och erfarenheten av att prata i en stödgrupp. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades av första författaren i forskningen. Författaren läste igenom de transkriberade 

intervjuerna flertal gånger.   

Dataanalys En induktiv och deduktiv systematisk tematisk analys av transkriberingen användes. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats  Ett stort behov av en stödgrupp fanns bland kvinnorna då de kände sig mer bekväma och 

trygga att prata om sina problem med andra i samma sits. 

 Sjuksköterskor har kompetensen att hålla i en stödgrupp för att identifiera olika 

psykosociala behov hos kvinnorna. På individ- och gruppnivå.  

 Positiv effekt av att specialister kom till mötena och diskutera de olika teman. 

 En del kvinnor ansåg att det skulle vara mindre fokus på specialister, och mer på 

varandras upplevelser av att leva med PCOS. 

 Fanns ett stort behov av information kring PCOS. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

 

Referens Pfister, G. & Rømer, K. (2017). “It's not very feminine to have a mustache”: Experiences of 

Danish women with polycystic ovary syndrome. Health care for women international, 38, 167-

186. doi: 10.1080/07399332.2016.1236108 

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska kvinnors upplevda erfarenheter av att leva med PCOS med fokus på ett av 

mest synliga symptomen: hirsutism. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ tematisk analys 

Beskrivande 

Urval 21 danska kvinnor i åldrarna 21-36 år med PCOS intervjuades.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med frågor kring vilka problem kvinnorna upplevde som en 

konsekvens av att leva med hirsutism. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och kodades tematiskt med hjälp av Atlas.ti.  

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats  Hirsutism är det mest synliga symtomet vid PCOS, detta har en stor påverkan på 

kvinnornas självbild. 

 Majoriteten av kvinnorna använde vaxning som ett förstahandsval vid hirsutism för att 

hantera den ökade behåringen. 

 Kvinnorna kände sig manliga då symtomen ter sig manligt. 

 Kvinnorna kände inte att de passade in en den ”hårlösa” normen som fanns i samhället.  

 Kvinnorna påvisade olika copingstrategier för att hantera sin hirsutism, där vissa använde 

humor. 

 Kvinnorna upplevde att dem ej togs seriöst av vårdpersonalen. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens 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, 2318-2326. doi: 10.1111/jan.13300. 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Att utforska påverkan av diagnostiseringen av PCOS ur ett hälsoperspektiv samt hur kvinnor 

upplever diagnosen och deras hälsosyn. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ tematisk analys  

Beskrivande 

Urval 32 fertila kvinnor i ålder 18-45 år med PCOS från bekräftad diagnos med hjälp av Rotterdam 

kriterierna. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med fokus på gruppen där utgångspunkt handlar om att utforska 

kvinnornas erfarenheter av att leva med PCOS och upplevelser av hälsa samt hur det påverkar 

deras liv. Elva fokusgrupper med 2-6 kvinnor i respektive grupp under åren 2013-2015.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in under gruppdiskussionerna och transkriberades ord för ord. Tre av 

artikelförfattarna läste genom de transkriberade intervjuerna enskilt för att sedan identifiera olika 

ämnesrubriker som sedan diskuterades med de andra till konsensus var nådd.  

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats  Kvinnorna blev inte tagna på allvar av sjukvårdspersonal. 

 Kvinnor beskrev missvisande information från sjukvårdpersonal. 

 Stress över att den biologiska klockan skulle rinna ut. 

 Större rädsla för infertilitet än andra följdsjukdomar. 

 Påverkan på det psykiska måendet. 

 Kvinnorna fann information om kost och träning själva på internet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

 

Referens Weiss, T. R. & Bulmer, S. M. (2011). Young women's experiences living with polycystic ovary 

syndrome. Journal of obstetric, gynecologic & neonatal nursing, 40, 709-718. doi: 

10.1111/j.1552-6909.2011.01299.x. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att utforska de psykologiska effekterna av att leva med PCOS genom erfarenheterna av unga 

kvinnor diagnostiserade med denna endokrina störning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ fenomenologisk metod  

Beskrivande 

Urval Tolv kvinnor med PCOS i åldrarna 18-23 år. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med 20 öppna frågor relaterade till den psykosociala påverkan av att 

leva med PCOS. 

Dataanalys Fysiska intervjuer som genomfördes individuellt. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

sedan ord för ord av en professionell trankribent. För att koda transkriberingen fördes datan in i 

Atlas.ti. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats  Kvinnorna upplevde kunskapsbrist från läkarna vilket ledde till sena diagnostiseringar. 

 Kvinnorna mötte utmaningar i form av sociala och psykiska påfrestningar. 

 Kvinnorna ville inte visa sig under sommartid eftersom andra kunde se den ökade 

kroppsbehåringen. 

 Behovet av psykologisk support var av betydelse. 

 Vikten av att hitta ett stöd som mötte både det psykiska, fysiska och emotionella. 

 Positiv effekt av att sitta ner en längre sund med läkare för att få en bättre förståelse av 

sitt tillstånd. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens 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, 2055102915603051. doi: 

10.1177/2055102915603051 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska påverkan av PCOS på livskvalitén genom kvalitativa metoder.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ tematisk analys 

Beskrivande 

Urval Tio kvinnor diagnostiserade med PCOS mellan 20-41 år.  

Datainsamling Deltagarna fick söka sig till studien via Facebook, därefter blev kvinnorna kontaktade via mail. 

Sedan påbörjades individuella Skype intervjuer där fokus låg på frågor där kvinnorna fick 

beskriva  en typisk dag av att leva med PCOS och om kvinnorna har ändrat sitt sätt att hantera sin 

PCOS samt de symtom som uppkommer över tiden. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

för att sedan analyseras genom en induktiv tematisk analys.  

Dataanalys Transkriberingen lästes genom ett flertal gånger för att sedan starta en kodning av resultaten i 

olika teman. En översikt av de olika teman gjordes av två hälsoforskare för att stämma av att de 

satta teman som valdes ut representerade den data som kom fram i resultatet. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats  Det är av stor vikt för hälso- och sjukvårdspersonal och forskare att få en förståelse för 

kvinnor som lever med PCOS fokuserat på kvinnornas självskadebeteende och 

självmordsbenägenhet. 

 Studien sammanfattar deltagarnas erfarenheter av hur det är att leva med PCOS och de 

symtom som tillkommer. 

 Vårdpersonal upplevdes stressande för kvinnorna angående eventuellt kommande 

graviditet. 

 Kvinnorna upplevde ett stort behov av stöd för att hjälpa dem med de psykiska och 

fysiska symtom som uppkommer i samband med deras tillstånd. 

 Kvinnliga identiteten förminskades.  

 Kvinnorna upplevde att behovet av support inte fanns i den utsträckning de behövde, 

vilket ledde till sökning på egen hand. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

Referens Williams, S., Sheffield, D. & Knibb, R. C. (2016). A snapshot of the lives of women with 

polycystic ovary syndrome: A photovoice investigation. Journal of Health Psychology, 21, 1170-

1182. doi: 10.1177/1359105314547941. 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka den påverkan polycystiskt ovarialsyndrom hade på kvinnornas liv 

med användning av photovoice-metoden.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ tematisk analys 

Beskrivande 

Urval Nio kvinnor diagnostiserade med PCOS i åldrarna 20-45 år. 

Datainsamling Deltagarna blev rekryterade via en välgörenhetssida på internet som riktar sig in på PCOS. 34 

kvinnor sökte sig till studien. Deltagarna fick hemskickat ett studiepaket som innehöll en kamera, 

en dagbok och ett avtal. Deltagarna hade en vecka på sig att dokumentera sitt liv i bild och text, 

detta för att skapa sig en överblick av kvinnornas vardagliga kamp av att leva med PCOS. Både 

den positiva och negativa effekten av PCOS. Totalt nio kvinnor skickade tillbaka fulländat 

resultat. Bilderna och dagböckerna granskades. 

Dataanalys Dagböckerna analyserades enligt den tematiska analysen och transkriberades ordagrant. Utifrån 

det kunde de koda och få fram olika teman för ett resultat. Analysen gjorde av en författare. 

Tillsammans med de andra författarna gjorde de en översikt över det resultat som kom fram 

tillsammans med dagböcker och bilderna för att nå ett gemensamt beslut. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats  Hälso- och sjukvårdspersonal borde få en förståelse av tillståndet för att bidra med bättre 

vård och stöd för kvinnorna. 

 Kvinnorna upplevde en positiv effekt av ha en stöttande partner eller sällskapet från ett 

djur.   

 Kvinnorna fann även support i det sociala nätverket. 

 Diagnosen hade påverkat kvinnornas livsstil. 

 Kvinnorna kände en frustration över att de inte kunde kontrollera sin egna kropp.  

 Den maskulina rösten och kroppsbehåringen påverkade den feminina identiteten. 

 Kvinnorna upplevde att de kände sig utlämnade av sjukvården, detta ledde till brist på 

information så sökning på annat håll fick göras.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. 
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