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SAMMANFATTNING 
 

Syfte - Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av 

klimakteriet samt granska litteraturens kvalitet avseende urval och bortfall. 

Metod - Litteraturstudie med beskrivande design. Artikelsökningen skedde i 

databaserna Cinahl, PubMed samt manuell sökning vilket resulterade i 11 vetenskapliga 

artiklar. Upplevelser av klimakteriet sammanställdes och granskning av artiklarnas 

urvalsmetod och presentation av bortfall har skett.  

Huvudresultat - Upplevelserna av klimakteriet varierar från individ till individ. 

Kvinnors symtom i samband med klimakteriet varierade både i intensitet och i 

förekomst, likaså hanterade kvinnorna klimakteriet på olika vis. Vissa kvinnor ansåg att 

klimakteriet påverkade det vardagliga livet, medan andra kvinnor upplevde att 

klimakteriefasen var en lättsam att passage. 

Slutsats - Klimakteriet är en naturlig process som infaller samtidigt som andra stora 

förändringar i livet, därför var det inte sällsynt att kvinnorna upplevde någon form av 

identitetskris. Under klimakterieperioden är det fördelaktigt för kvinnor att hitta 

strategier för att bemästra situationen. Ett återkommande tema i kvinnornas berättelser 

var att de saknade kunskaper om de förändringar som uppstår i samband med 

klimakteriet. De önskade mer uppmärksamhet ifrån den nära omgivningen och ett bättre 

stöd från hälso- och sjukvården. En stor andel medelålders kvinnor kommer på något 

sätt att komma i kontakt med vården vilket gör det angeläget att allmänsjuksköterskan 

har kunskaper om klimakteriet och de förändringar som det innebär för kvinnorna. 
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ABSTRACT 

Aim – The purpose of this study was to describe women's experiences of menopause 

and to highlight one methodological aspect. 

Method – A descriptive literature study. 11 articles on women's experiences of 

menopause are compiled in this study. A review of the sampling and presentation of 

eventual drop-outs has been occurred. The articles were found in PubMed and Cinahl 

and a manual search has also been done. 

Main results - The experiences of menopause varies among individuals. Women's 

symptoms associated with menopause varied both in intensity and in frequency. Women 

also dealt with the symptoms in different ways. Some felt that it affected their everyday 

life, while others experienced that the climacteric phase was easy to pass.  

Conclusion – Menopause is a natural process that usually coinciding with other changes 

in life, therefore it was not rare that women experienced some form of identity crisis. 

During the climacteric phase it is advantageous for women to apply their coping 

strategies. A recurring dilemma was the demand of increased knowledge related to 

women's stories. The women desired ambient responsiveness and better support from 

healthcare during menopause. A large proportion of middle-aged women will somehow 

be in contact with health services. This means that general nurses also will meet these 

women. 
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1. INTRODUKTION 
 

Klimakteriet är liksom puberteten en period av omställningar med både fysiska och 

psykiska förändringar (Weström et al 2005). Övergångsåldern är en naturlig del av 

kvinnans livscykel men kan påverka henne både mentalt, känslomässigt och andligt. 

Klimakteriet inträffar i regel samtidigt som andra livsförändringar i livet. Barnen flyttar 

ut, arbetssituationen förändras och åldern börjar göra sig påmind (Langer, 2008 ; 

Zapantis och Santoro 2003). Tanken med denna studie är att beskriva kvinnornas 

upplevelser av att genomgå den här perioden. Studien handlar om att få en ökad 

förståelse om hur det är att leva med bieffekterna relaterat till klimakteriet. I 

föreliggande litteraturstudie kommer begreppet ”upplevelse” att definieras som kvinnors 

egna yttranden av samlade erfarenheter av att genomgå klimakteriefasen (Weström et al 

2005). 

 

1.1 Klimakteriet – processen i kroppen 
Klimakteriet, även kallat övergångsåldern, är ett naturligt skede i varje kvinnas liv och 

tillhör det naturliga åldrandet (Langer 2008 ; Weström et al. 2005). 

Vanligen inträffar klimakteriet kring 40-50 års ålder men det är svårt att klarlägga den 

genomsnittliga åldern. Klimakteriet varar för vissa under en period mellan tio till 

femton år, somliga kvinnor har uteblivna eller ringa symptom och andra mer omfattande 

och begränsande (Essén 2009 ; Sand et al. 2007 ; Berglund, Erlöv-Abrahamsson och 

Sundwall Dahl 1991; Edwards och Li 2012 ; Zapantis och Santoro 2003). 

Klimakteriet innebär fysiologiskt att äggstockarnas hormonproduktion gradvis avtar och 

efter cirka fem år har den upphört. Kvinnornas ägglossningar har avstannat och en 

permanent infertilitet konstateras. Majoriteten av kvinnorna som genomgår klimakteriet 

får någon form av besvär som påverkar dess vardag (Mårdh 2013 ; Langer 2008).  

Menopaus är ett symtom till klimakteriet och definieras som naturligt avtagande och 

permanent upphörande av ägglossning och menstruationsblödningar samt att 

inträdandet i klimakteriet sker, utan ett patologiskt eller fysiologiskt samband (Sand et 

al. 2007 ; Mårdh 2013 ; Edwards och Li 2012 ; Butler och Santoro 2011).  

Bortsett från menopaus sker det endokrina, somatiska och psykologiska förändringar 

under klimakteriet. Förändringarna beror till stor del på sjunkande östrogennivåer. 

Några av de förändringarna som sker är förlust av benmassa, minskad förbränningstakt i 

kroppen, minskning av bröstkörtlarnas och livmoderns storlek samt reducerad 
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produktion av vaginalsekret. Dessa fysiologiska förändringar kan starta många år innan 

menstruationerna upphört (Sand et al. 2007 ; Mårdh 2013 ; Almås 2002). 

 

1.2 Kvinnlig hälsa och ohälsa 
Kvinnor lever generellt sett längre än vad män gör. I Folkhälsomyndighetens årsrapport 

om folkhälsan 2014 var medellivslängden i Sverige år 2013 hos kvinnor var 83,7 år 

medan männens medellivslängd var 80,1 år. Skillnaden på medellivslängden mellan 

könen har med tiden reducerats, dock föreligger det fortfarande viss skillnad 

(Folkhälsomyndigheten 2014). 

Anledningen till att kvinnor lever längre kan bero på att kvinnor har ett större intresse 

för en hälsobringande livsstil. Den stereotypiska rollen som kvinna är att vara frisk för 

att kunna om ombesörja sig själv och de övriga i familjen. Det är vanligt att kvinnan får 

vara den som tar ett större ansvar inom familjen och ha flera roller så som att ta hand 

om äldre släktingar och familjens barn. De sjukdomar som orsakar mest dödsfall hos 

kvinnorna är hjärtsjukdomar och cancer (Women's health: a guide to health promotion 

and disorder management 2005). Det finns ökad risk för olika patologiska förändringar i 

kroppen i samband med menopausen. Det har också visat sig att över hälften av alla fall 

av skivepitelcancer hos kvinnor inträffar då kvinnan befinner sig i tidpunkten vid 

menopause eller några år efter (Mårdh 2013). Det finns ett samband i att kvinnors 

inträdande till menopaus kan leda till en ökad risk för att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom. Detta kan bland annat påverkas av östrogenbrist i kroppen och eventuellt i 

kombination med ett ökat antal blodfetter. Tiden efter menopausen utgör en risk för att 

drabbas av kranskärlssjukdom och är den tidpunkt där mortalitet relaterat till 

kranskärlssjukdom är som högst (Agrinier et al. 2009 ; Bertoia et al. 2012 ; Prior 1998 

och Woodard et el. 2011 ; Weström et al. 2005). Enligt Woodard et al. (2011) är 

kranskärlssjukdom den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor. Prior (1998), Mårdh (2013) 

och Tella och Gallagher (2013) indikerar i sin studie att risken av att drabbas benskörhet 

ökar hos kvinnor från och med ett år efter menopausens början. Benskörhet orsakas i 

samband med andra faktorer, av sjunkande östrogennivåer i kroppen (Prior 1998). 

Vad gäller forskning om generell hälsa, är det oftast män som medverkar i 

undersökningar, medan forskning beträffande reproduktion och fertilitet främst baserar 

sig på kvinnor (Women's health: a guide to health promotion and disorder management 

2005). 
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1.3 Begreppsförklaringar 
Menarche är definitionen på kvinnans debuterande menstruationsblödning (Almås 

2002). 

Klimakteriet innefattar den fertila periodens sista del samt en början inpå 

postmenopausen. Klimakteriet kan delas in i olika faser och presenterar de olika 

övergångarna som ska leda fram till att kvinnans östrogenproduktion avtar helt (Langer 

2008 ; Women's health: a guide to health promotion and disorder management 2005).   

Premenopause definieras som den fertila perioden och pågår fram till menopausen. Här 

blir ägglossningarna successivt oregelbundna (Ekström 2005).  

Perimenopause är den period som pågår åren innan menopaus och sträcker sig ett år 

efter att kvinnan hamnat i menopaus. Menstruationerna uteblir under flera månader per 

år under perimenopausen (Ekström 2005). 

Menopaus perioden då kvinnans sista menstruation inträffar. För att menopausen ska 

kunna fastställas ska menstruationen ha varit utebliven i minst tolv månader. En konkret 

tidpunkt då menopaus inträffar finns inte, utan ses mer som en diffus  övergång samt 

överlappning och varierar mellan individer (Langer 2008 ; Women's health: a guide to 

health promotion and disorder management 2005).   

Postmenopause är tiden efter att kvinnan haft sin sista menstruation vilket gör att den 

här perioden överlappas samt pågår tillsammans med perimenopausen under tolv 

månader (Langer 2008; Women's health: a guide to health promotion and disorder 

management 2005).   

Patologi: Patologiska tillstånd, innebär att människan erhåller ett tillstånd som är av 

onormal och förvriden sort. Nationalencyklopedin definierar patologi som läran av 

sjukomens orsak samt utveckling med främsta utgångspunkten i organ, vävnader och 

celler. ”Patologisk” enligt Nationalencyklopedin innebär att en individ är förändrad på 

grund av sjukdom, att denne erhåller ett onormalt eller ett sjukligt tillstånd (Pontén 2014 

; Nationalencyklopedin 2014). 

Stress är en betäckning på en psykisk eller fysisk påfrestning. Människokroppen står till 

svars med en stressreaktion om individen saknar adekvata resurser för att motstå ett 

problem eller hot (Folkman et al. 1986). Stress kan vara en känsla av ensamhet, rädsla, 

sjukdom, ett eller flera symtom eller en negativ händelse som givit inverkan på 

individen (Folkman et al. 1986). 
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1.4 Teoretisk referensram 
Coping är förmågan att kunna bemästra situationen så som den är. Detta innebär att 

människan anammar de ansträngningar eller krafter som hon redan har för att kunna 

påverka, anpassa, tolerera, utstå eller förändra det som sker. Målet med coping är att 

individen ska hitta sitt eget sätt att tolka och reagera på vid händelser, även om denne ej 

genomgått en likvärdig prövning förut. En god copingförmåga innebär att människan 

kan leva med ovisshet, oro och osäkerhet utan att misströsta.  

Coping, eller bemästringsförmågan grundas i barndomen och håller sig tämligen stadig 

genom livet om personen ej påverkar den. Det är inte förrän en påfrestande situation 

uppstår som individens copingförmåga ställs på prov. 

Att handla enligt en uppgjord plan som samtidigt är övergripande och långsiktig, är att 

tillämpa åtgärder för copingstrategier. Dessa avses förändra en uppfattning i en 

situation, kontrollera känslor för situationen eller rent utav förändra situationen i sig. 

Strategierna är situationsbundna och lämpar sig olika beroende på kort- eller långsiktiga 

mål (Brattberg 2008 ; Lazarus och Folkman, 1984 ; Almås 2002). 

 

Det finns tre olika copingstrategier men fokus i föreliggande studie kommer att ligga på 

den känslofokuserade copingstrategin där de inre känslorna tas om hand (Brattberg 

2008). 

Emotionellt eller känslofokuserad coping beskrivs som en kognitiv process som riktar 

sig till att minska emotionell stress och inkluderar strategier så som förmågan att 

undvika, distansera sig till händelser samt finna möjligheter till att plocka fram positiva 

aspekter ur negativa omständigheter.  

Denna strategi kan användas i mötet med olika stressfyllda situationer. Istället för att 

konfrontera den utlösande faktorn, ligger fokus på att hantera samt förändra 

känslomässiga reaktioner och meningen i situationer, som utlösts genom en 

stressreaktion. Detta kan ses som en omvärdering av situationen. 

Känslofokuserad coping används mycket för att upprätthålla ett hoppfullt och ett 

optimistiskt synsätt i sin svåra situation. För att underlätta stresshanteringen beskriver 

Lazarus (1984) att denna copingstrategi är ett sätt för att undvika eller kringgå 

verkligheten och inte direkt konfronteras med eller överväldigas av det onda (Brattberg, 

2008 ; Theorell, 2003 ; Lazarus och Folkman, 1984 ; Paivio 2013). 
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1.5 Sjuksköterskan och omvårdnad – människa, miljö och hälsa 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskans yttersta ansvar är att 

tillämpa omvårdnad, minska lidande samt bevara hälsa. I vårdmiljön ingår olika 

värderingar, trosuppfattningar och mänskliga rättigheter. Detta skall sjuksköterskan 

värna för och se till att respekt tas i akt. Eftersträvan ligger i att sprida evidensbaserad 

forskning, tillämpa sådan och därav aktivt utveckla vården. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan ger tydlig information om samtycke till vård, individens rättighet till att 

välja eller neka vård och hon ska alltid arbeta för att öka allmänhetens tillit till vården 

(ICN 2008). En del av sjuksköterskans arbete går ut på att möta personer i sorg och 

livsomställningar. Därför föreligger det ett stort värde i att som sjuksköterska kunna 

bemöta dessa personer, stötta och vara den som patienterna kan anförtro sig till. Det är 

av största vikt att sjuksköterskan ser resurser och kan lyssna på den enskilde för att 

tillmötesgå behov och individ så att denne får möjligheten utifrån sjuksköterskans 

behjälplighet att kunna hantera påfrestande situationer. 

 

1.6 Problemformulering 
Det finns redan forskning om klimakteriet, menopaus och kvinnors upplevelser av detta. 

Framför allt har det forskats på klimakteriet i samband med hormonbehandling eller i 

samband med specifika diagnoser där cancer har varit vanligt förekommande.  

Vad gäller forskning som beskriver dessa upplevelser så är det den kvantitativa metoden 

som är överrepresenterad, trots att den kvalitativa metoden enligt Polit och Beck (2012) 

lämpar sig bäst vid beskrivning av upplevelser. I föreliggande studie kommer 

tillämpning av den kvalitativa metoden ske med tron på ett mer nyanserat och levande 

resultat. 

Ju äldre vi blir desto oftare uppsöker vi vård. I denna vårdsökande grupp finns det med 

all sannolikhet medelålders kvinnor som befinner sig i denna naturliga period. Dessa 

kvinnor kan påträffas på hälsocentraler och allmänna vårdavdelningar både som patient 

eller närstående.  

Här måste därför allmänsjuksköterskan ha förmågan att se ur ett brett perspektiv för att 

kunna identifiera eventuella symtom relaterat till klimakteriet, även om kvinnorna söker 

vård av annan anledning. Då räcker det inte med generell och ytlig kunskap utan en mer 

utökad sådan. Detta för att sjuksköterskan ska kunna se, förstå och stötta dessa kvinnor 

på ett adekvat sätt då klimakteriet är en livsomställning. 
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Författarna vill genom denna litteraturstudie ge en inblick om kvinnors olika 

upplevelser av klimakteriet för att öka förståelse och kunskap hos allmänsjuksköterskan. 

 

1.7 Syfte 
Syftet med föreliggande litteraturstudie är att beskriva kvinnors upplevelser av 

klimakteriet samt belysa en metodologisk aspekt. 

 

1.8 Frågeställningar 
1. Hur beskriver kvinnor sina upplevelser av att genomgå klimakteriet? 

2. Hur beskrivs urvalsmetoden i insamlad data och hur presenteras eventuella 

bortfall?  

 

2. METOD 
 

2.1 Design 
Detta är en beskrivande litteraturstudie där redan befintlig forskning om ämnet kommer 

att sammanfattas (Polit och Beck 2012). 

 

2.2 Databaser, sökord och sökstrategier 
Artikelsökningarna skedde i databaserna PubMed och Cinahl med användning av 

Svenska MeSH-termer och fritextsökningar. MeSH-termer: Climacteric, Perception. 

Fritextsökningar: Experience, Cancer, Quantitative study. Dem booelska termerna 

“AND” och NOT” användes vid kombinationssökning av sökorden. 

Tabell 1.  

En presentation av databaser, söktermer, antal utfall samt valda källor exklusiver dubbletter. 
Databas Sökterm Utfall Valda källor exklusive 

dubbletter 

PubMed Climacteric [MeSH] 19216  

 Experience [Fritext] 148272  

Cancer [Fritext] 844797  

Perception [MeSH] 133675  

Quantitative study [Fritext] 57516  

Climacteric AND Experience 734  

Climacteric AND Experience NOT Cancer 488  

Climacteric AND Experience NOT Cancer NOT Quantitative study 483 8 

Climacteric AND Experience NOT Cancer AND Perception 29  

Climacteric AND Experience NOT Cancer AND Perception NOT 

Quantitative study 

29 1 

Cinahl Climacteric 143  
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 Experience 38306  

Cancer 39579  

Perception 19810  

Quantitative study 9798  

Climacteric AND Experience 15  

Climacteric AND Experience NOT Cancer 13  

Climacteric AND Experience NOT Cancer NOT Quantitative study 13  

Climacteric AND Experience NOT Cancer AND Perception 0  

Climacteric AND Experience NOT Cancer AND Perception NOT 

Quantitative study 

0  

Manuell 

sökning 

  2 

Antal valda 

källor 

  11 

 

 

Sökordsvalet för datainsamlingen begrundades på denna litteraturstudies syfte samt 

frågeställning. Sökningen blev inledningsvis bred med ett stort antal träffar som vid 

kombinationssökning successivt minskades. Val av sökord såsom ”cancer” och 

”quantitative study” användes för att exkludera dessa ämnen i sökordsträffarna.  

I övrigt så avsåg författarna till examensarbetet att kombinationen sökord skulle leda till 

ett successivt minskat antal i träffar samt mer relevant data för denna studies syfte och 

frågeställning. Detta uppfylldes. 

Då det slutgiltiga antalet källor visade sig vara för några för att kunna verkställa en 

litteraturstudie skedde en manuell sökning. Det resulterade i två ytterligare källor. 

 

2.3 Urvalskriterier 
Författarna till denna litteraturöversikt har vid datainsamling ifrån databaserna valt 

följande inklusionskriterier: Artiklarna skall vara skrivna på engelska, vara humant 

anpassad, finnas kostnadsfritt tillgängliga i fulltext via HiGs databaser, samt vara 

utgivna mellan åren 2004-2014. Artiklarna skall vara av kvalitativ ansats. 

Valda exklusionskriterier är följande: Om data innehöll mindre än fyra stycken 

deltagare i sin urvalsgrupp exkluderades dessa. Detta för att intervjustudier har ett 

minimumantal på fyra stycken deltagare för att erhålla god kvalitet och trovärdighet 

(Polit och Beck 2012). Studier som ej är empiriska kommer även dessa att exkluderas 

för att denna litteraturstudie skall erhålla en trovärdig och god kvalitet. 
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Författarna exkluderar data om urvalsgruppen innefattar fyrtio procent postmenopausala 

kvinnor. Detta för att kvinnor som för flertalet år sedan redan genomgått klimakteriet, 

riskerar att glömma mer djupgående detaljer om upplevelser under den perioden.  

Kvinnor som hamnat i menopaus på grund av sjukdom eller behandlingar som är 

relaterade till patologiska omständigheter, exkluderas för denna litteraturstudie. Detta 

för att författarna till denna studie misstänker att dessa kvinnor kan erhålla en annan 

symptombild än de som inträder i menopaus naturligt.  

Systematiska litteraturstudier kommer att exkluderas till denna studie då detta inte är 

godkänt att använda för denna typ av studie (Polit och Beck 2012).  

Maximalt en fjärdedel av det totala urvalet får innehålla kvinnor som har opererat bort 

sin livmoder och, eller äggstockar samt äggledare. Acceptansen i andelen är för att 

kvinnorna trots allt genomgår en hormonell förändring och lyhördhet inför klimakteriets 

upplevelser bör uppmärksammas. Dock skall denna studie ej baseras på kvinnor med 

kirurgisk menopaus (Pearce et al. 2014). 

 

2.4 Dataanalys 
Del ett: I den första delen av dataanalys gjordes en överblick av artiklarnas titlar. 

Artiklar som valdes bort här var titlar som ej överensstämde med denna studies 

inklusions-och exklusionskriterier. För att underlätta analysprocessen delade författarna 

till denna studie upp antalet artikelsökningarna på hälften. Sökningen med utslaget på 

483 stycken träffar i PubMed, delades upp mellan författarna då träffen var stor men 

hade möjlighet till att innehålla adekvata artiklar.  

Del två: Här letade författarna och urskilde dubbletter ifrån totalsökningen i de enskilda 

databaserna så att det endast återstod ett exemplar av varje titel. Författarna skrev ut 

samtliga titlar som genomgått prövningen om titelbehörighet. Arbetet utfördes i samma 

närvaro men individuellt. Numrering av varje titel skedde, därefter räknades antalet 

titlars tillgivna nummer. Med enkelthet kunde författarna se vilka nummer som uppkom 

flertalet gånger. Dessa summerades och dubbletter kunde exkluderas. Detta redovisas i 

tabell 1. 

Del tre: Cinahls färre utfall jämfördes en efter en med PubMed utfall för att möjliggöra 

exkludering av dubbletter mellan databaserna. Författarna arbetade i samma närvaro 

men enskilt. Sedan jämfördes författarnas resultat med varandra. Dubbletter mellan 

databaserna exkluderades och redovisas i tabell 1. 
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Del fyra: Författarna arbetade enskilt. Här kontrollerades relevans av artiklarnas 

abstract utifrån inklusions-och exklusionskriterier samt utifrån denna litteraturstudies 

syfte och frågeställning. Artiklar som inte uppfyllde ovanstående krav, exkluderades 

från studien. I de fall då sammanfattningen inte var tydligt beskrivet för syfte och 

design, gjordes en vidare undersökning i fullständig text för att kunna avgöra detta. 

Artiklar som inte var fritt tillgängliga i fullständig oberoende av komplett eller icke 

komplett beskrivning i sammanfattningen, exkluderades dessa i en preliminär tabell. 

 

Del fem: Här exkluderades artiklar som inte var empiriska studier samt de som inte 

uppfyllde kraven om inklusions- och exklusionskriterierna. Denna granskning skedde 

tillsammans och artiklarnas fullständiga text analyserades. Under denna process fördes 

antalet ”ej empiriska studier” in i en preliminär tabell. 

 

Del sex: Valda källor exklusive dubbletter, delades upp för enskild genomläsning 

flertalet gånger. Följt av detta diskuterade författarna  artiklarnas innehåll tillsammans 

och hjälptes åt med att föra in informationen under rubriker i bilaga 1 och bilaga 2. 

Resultatet presenteras kortfattat  i bilaga 2 där fokus ligger på resultatets kärna. 

Ett byte av artiklar skedde mellan författarna för att båda skulle få djup kunskap av 

samtliga artiklars innehåll. Noggrann samt upprepad genomläsning av artiklarnas 

resultat skedde på enskilda håll och möjliga teman skapades. 

 

Del sju: Diskussion av innehåll och fastställning av teman skedde tillsammans. 

Varje artikel döptes med bokstäver. På varsitt håll översattes och sammanfattades det 

totala resultatet i löpande text som placerades under relevanta teman och refererades 

preliminärt med bokstäver. 

Författarna delgav varandra respektives material. En likvärdig uppdelning av alla teman 

med tillhörande sammanfattningar skedde. Enskilt sammanställdes det fullständiga 

resultatet under de numera så kallade rubrikerna i en strukturellt löpande text.  

Detta skedde för att kunna svara på frågeställning 1.  

 

Del åtta: Med hjälp av bilaga 1 kunde författarna till denna studie med enkelhet få 

information om de olika källornas valda urvalsmetod samt presentation av bortfall.  
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Detta skedde för att kunna svara på frågeställning 2 och står beskrivet under 

resultatdelen samt redovisas i tabell 3. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 
En objektiv sammanställning med ett opartiskt förhållningssätt av artiklar skedde då 

materialet studerades. Att plagiering av tidigare skrivna artiklar eller uppsatser inte sker 

togs i beaktande. Examensskribenterna var objektivt inställda vid sammanställningen av 

resultatet. Valet av artiklar skedde inte med avsikten att svara på egna uppfattningar och 

intressen. Bortprioritering av artiklar vars resultat ej överensstämmer med författarnas 

egna värderingar skedde inte. 

I forskningen ingår det att skydda de vederbörande personer som deltagit i studien vad 

gäller dennes privatliv och värdighet. Därmed bör källorna ha godkänts av en etisk 

kommitté alternativt att författarna till artiklarna, tydligt och väl beskrivit andra etiska 

överväganden. 

 

3. RESULTAT 
 

Denna litteraturstudie grundar sig på elva stycken valda källor. Här nedan är resultat av 

vald data sammanställd i löpande text under kategorier. Vad gäller den metodologiska 

aspekten beträffande granskning av urvalsmetod och presentation av bortfall, kommer 

detta att redovisas i tabell 2 samt i löpande text. 

 

3.2 Kvinnors upplevelser av klimakteriet 

3.2.1 Symtomatiska upplevelser 

Kvinnors symtomatiska upplevelser utlöst av klimakteriet var flertalet.  

I majoriteten av artiklarna upplevde kvinnorna värmevallningar, någon beskrev känslan 

som om huvudet skulle koka över. Någon annan beskrev att värmevallningarna uppstod 

under samma del av månaden som när den tidigare menstruationsperioden befann sig 

(George 2002 ; Marnocha, Bergstrom och Dempsey 2011 ; Delanoe et al. 2012 ; Lindh-

Astrand et al. 2007 ; Price, Storey och Lake 2008 ; Cifcili et al. 2009 ; Doubova et al. 

2012). 

Andra vanligt förekommande symtom som beskrevs var humörsvängningar, 

känslomässig labilitet, viktuppgång, ledvärk, minnesförlust och oregelbundna 
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menstruationer (Marnocha, Bergstrom och Dempsey 2011 ; George 2002 ; Price, Storey 

och Lake 2008 ; Cifcili et al. 2009 ; Lindh-Astrand et al. 2007 ; Hyde et al. 2011 ; 

Delanoe et al. 2012).  Symtom som ej var överrepresenterade i varje studie men som 

ändå nämndes var sömnsvårigheter, nattsvettningar, extrem trötthet, acne, ansiktshår, 

torr hud, rynkor, grått hår, torra slemhinnor vaginalt, muskelvärk, hjärtrelaterade 

symtom, urogenitala symtom, huvud- och magvärk, reducerad fysisk kapacitet, 

depressivitet, minskad migrän, generell fysisk värk samt förändringar i menscykeln med 

stora och längre blödningar som innebar rädsla för att lämna hemmet. Ibland var det en 

så pass oregelbundenhet i blödningsperioderna att somliga övervägde att operera bort 

livmodern (Price, Storey och Lake 2008 ; Delanoe et al. 2012 ; George 2002 ; Hvas 

2006 ; Cifcili et al. 2009 ; Lindh-Astrand et al. 2007 ; Hyde et al. 2011 ; Marnocha, 

Bergstrom och Dempsey 2011). Vissa kvinnor förväntade sig symtom av riktigt hög 

grad, men behövde endast uppleva fåtalet eller så hade de inga symtom (George 2002 ; 

Cifcili et al. 2009). 

3.2.2 Upplevelser av avtagande menstruation 

Att menstruationen försvinner successivt under klimakteriet och tillslut avstannar 

upplevde kvinnorna på olika vis. De som hade tampats med menstruationssmärtor eller 

någon sorts problematik kring detta under sin menstruation upplevde att menopausen 

var mycket välkommen och de kände frihet över att denna period var över (Lindh-

Astrand et al. 2007 ; Hyde et al. 2011 ; Im et al. 2008). Kvinnorna kände sig lättade 

över att slippa lida utav menstruella biverkningar såsom smärta, humörsvängningar och 

obehaget samt oron över att få sin menstruation under exempelvis semestrar. De kände 

frihet över att inte längre behöva använda bindor eller tamponger (Hvas 2006 ; Im et al. 

2008 ; Hyde et al. 2011). Somliga kvinnor kände sig lättade över att menopausen 

inträffade. Detta för att de var redan säkra på att de inte ville ha fler barn. De blev till 

och med besvikna när menstruationen varit borta för en stund men sedan oregelbundet 

kom tillbaka (Hyde et al. 2011). Vissa önskade att menstruationen skulle sluta tvärt 

istället för att avta med oregelbundenhet (George 2002). I studien med heterosexuella 

och bisexuella kvinnor skriven av Hyde et. al (2011) berättar en bisexuell kvinna att 

mensen varit meningslös för henne då hon aldrig haft en önskan om att bli gravid. 

Därav var hon endast lättad över att mensen äntligen upphörde. De flesta kvinnorna i 

studien Im et al. (2008) föredrog menopaus framför menstruation, även om de 

drabbades av menopausala besvär. Kvinnorna erhöll inte bara positiva upplevelser med 

menstruationens upphörande. Vissa beskrev menopausen som jobbigt och upplevde att 
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de inte kände sig kvinnliga. De förknippade menstruationen med ungdomlighet och 

ansåg menstruationsperioden som kreativ, energifylld och magisk, vilket de numera 

saknar (Lindh-Astrand et al. 2007 ; Hyde et al. 2011). 

3.2.3 Upplevelser av upphörd fertilitet 

Ofta förekommande och i de flesta av artiklarna, har många kvinnor en positiv syn på 

att inte längre kunna bli gravid.  

Flera kvinnor påstod att när den fertila ålder är passerad så behöver de inte längre oroa 

sig för att bli gravid. Detta hade en positiv inverkan på deras sexliv (Lindh-Astrand et 

al. 2007). 

Att inte längre ha möjligheten att kunna bli gravid kändes naturligt för en del kvinnor 

och de accepterade att den tiden var över. En kvinna beskriver att hennes samliv hade 

förbättrats då hon och hennes partner inte behövde använda preventivmedel längre. 

Många var nöjda med att de barnabärande åren var över och kände ingen direkt förlust i 

och med att den tiden var förbi (George 2002; Lindh-Astrand et al. 2007 ; Im et al. 

2008).  

Flertalet kvinnor beskriver möjligheten till att bli gravid som risk och att den risken nu 

var över vilket var en behaglig känsla. Att inte längre behöva vara rädd gav en 

frihetskänsla (Hvas 2006 ; Cifcili et al. 2009).  

En del kvinnor hade redan innan klimakteriet bestämt sig för att inte skaffa flera barn 

och tyckte på så vis att övergången till klimakteriet inte var avgörande i frågan om 

ytterligare barnafödande (Hyde et al. 2011). 

Vissa av kvinnorna kände sig dock ledsna över att deras fertila ålder absolut var förbi 

och det kändes som om den dörren var helt stängd. En kvinna påstod att hon under en 

längre tid inte kunnat bestämma sig för om hon ville ha barn eller inte. Då 

menstruationen upphörde så kom det ifatt henne att en graviditet inte längre var möjlig, 

vilket hon beskrev som ledsamt. En kvinna beskriver att hon aldrig velat ha barn under 

sin fertila ålder men i det ögonblick hon insett att hon passerat klimakteriet kände hon 

en ånger, dock var det en kortlivad känsla, beskrev hon (Hyde et al. 2011).  

En erfarenhet som beskrevs var rädslan för att aldrig mer kunna bli gravid. En kvinna 

hade inte möjlighet till att få fler barn än hon önskat och hon beskrev att den längtan 

aldrig kommer att försvinna trots infertilitet (Hyde et al. 2011).  
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3.2.4 Upplevelser av sex och samlevnad, relation och familj 

I och med klimakteriet beskrev kvinnor att de förlorade sin sexuella lust. Anledningar 

till detta beskrev kvinnorna kunde ha att göra med vaginal torrhet, hormonella eller 

biologiska förändringar relaterat till menopaus eller ibland sociala faktorer eller ohälsa 

på grund av ålder. Andra upplevde inte vaginal torrhet och somliga ansåg att de redan 

innan menopaus inte hade ett särskilt intresse för sex (Hinchliff, Gott och Ingleton 2010 

; Price, Storey och Lake 2008 ; Cifcili et al. 2009).  Endast en kvinna trodde att minskad 

sexuell lust berodde på en tidigare icke tillfredsställande sexuell upplevelse (Cifcili et 

al. 2009). 

De kvinnor som upplevde att den sexuella relationen med sin partner förändrades, 

beskrevs ofta som ett jobbigt fenomen. Känslor som kunde upplevas var förlorat värde, 

påverkan på psykiskt välmående, oro, ånger och ett handikapp för relationen. Sex 

upplevdes inte längre någonting njutbart utan betraktas som en plikt (Hinchliff, Gott och 

Ingleton 2010 ; Cifcili et al. 2009 ; Price, Storey och Lake 2008 ; Doubova et al. 2012). 

Somliga kvinnor beskrev en intolerans till intim beröring eller närmanden av partner 

(Price, Storey och Lake 2008). 

Sexuell förlust medförde att vissa kände svartsjuka och avundsjuka jämtemot andra 

yngre kvinnor. De ansåg sig inte kunna tillmötesgå sin partners behov eller så kände de 

inte längre sexuell lust på samma sätt som förut. Somliga avslutade sin nuvarande 

sexuella relation, andra ansåg sig inte ha problem eller ha behov av att lösa det negativa 

sexlivet. Vissa kvinnor gick vidare för att prova på nya saker innan det var försent 

(Hinchliff, Gott och Ingleton 2010). Rädslan för att männen skulle ersätta kvinnorna 

mot nya yngre kvinnor, kunde medföra att kvinnorna påbörjade en ny relation innan 

detta påträffade (Delanoe et al. 2012). 

En ny syn på sex var att krav och fokus inte längre låg på att erhålla orgasm, andra 

kvinnor upplevde orgasmerna som mer njutbara nu än förr medan andra antydde på 

motsatsen (Hinchliff, Gott och Ingleton 2010). 

Vissa kvinnor uttryckte en frihet över att ha känt sin man så pass länge och att detta 

medförde ett bättre sexliv. Kvinnorna beskrev att de nu kunde ha njutbart sex antingen 

som singelliv eller via den nuvarande eller nya partnern. Somliga uttryckte  att sexlusten 

var ökad jämtemot förut, pågrund av att de skaffat sig en ny partner (Hvas 2006 ; 

Delanoe et al. 2012 ; Hinchliff, Gott och Ingleton 2010). 

Kvinnorna beskrev sig själva som irritabla, mentalt labila samt känsliga vilket 

resulterade i en stressad familjesituation. De önskade mer support, tålamod samt 
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förståelse så deras ovan beskrivna känslor kunde reduceras (Cifcili et al. 2009). En 

kvinna i studien skriven av George (2002) berättade att kommunikationen mellan henne 

och hennes make försämrades för att hon inte berättat om hennes upplevelser av 

klimakteriet. 

3.2.5 Upplevelser av hälso- och sjukvård  

Kvinnorna i studien skriven av Price, Storey och Lake (2008) beskrev att de ville ha 

vård av kvinnliga läkare men att de var omöjligt att tillgå om man bodde på 

landsbygden där manliga läkare var överrepresenterade. Detta såg kvinnorna som ett 

stort problem. De kände inte att fick den rätta hjälpen av manliga läkare då de inte 

kunde sätta sig in i kvinnornas besvär och inte heller förstå dem på rätt sätt. Om de hade 

fått önska så hade de valt en kvinnlig läkare som hon också befann sig i samma 

situation och som samtidigt erhöll god medicinsk expertis (Price, Storey och Lake 

2008). 

Några kvinnor hade positiva upplevelser av sina läkare när de sökt för menopausala 

symtom medan många kvinnor menade att de inte blivit väl bemött. Många upplevde att 

sjukvården inte var lyhörda. Andra valde att inte uppsöka läkare över huvud taget på 

grund av att de inte trodde att de skulle bry sig om symtomen de hade. Deras önskan var 

att vårdpersonalen skulle börja bry sig om och lyssna på vad kvinnorna sa (Marnocha, 

Bergstrom och Dempsey 2011). Uppfattningen var att de läkarna redan hade en bestämd 

åsikt och en förutbestämd plan när de kom dit trots att kvinnorna inte fått berätta klart 

om sina problem. Detta kunde bero på läkarnas tidspressade schema (Marnocha, 

Bergstrom och Dempsey 2011 ; Im et al. 2008).  För en del kvinnor var det under 

uppsökandet av sjukvården som bitarna föll på plats. De fick förklarat för sig att de 

symtom de besvärades med berodde på att de troligtvis hamnat i klimakteriet 

(Marnocha, Bergstrom och Dempsey 2011). 

Samtidigt kände kvinnorna dock att hjälpen mot deras symtom uteblev. Istället fick de 

bara en förklaring till varför och det enda som erbjöds var hormonterapi som 

behandling.  Andra åsikter som lyftes fram var att sjuksköterskor saknade kunskap för 

att vara till hjälp och stötta kvinnorna i klimakteriet med deras besvär (Marnocha, 

Bergstrom och Dempsey 2011). 

3.2.6 Upplevelser av kunskapen om klimakteriets innebörd 

En önskan hos kvinnorna var att dagens föräldrar ska förtälja mer om klimakteriet. De 

ville via kunskapen ha möjlighet att kunna förbereda sig på vad som komma skall 
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(Marnocha, Bergstrom och Dempsey 2011). Somliga kvinnor kunde bara ana hur 

klimakterieövergången och dess symtom skulle urarta sig, de skaffade sig mer 

information via media, berättelser från vänner och publicerade material på internet eller 

i böcker samt familjemedlemmar och hälsoprofessorer (George 2002 ; Cifcili et al. 2009 

; Marnocha, Bergstrom och Dempsey 2011). 

Definitionen av menopaus beskrev kvinnor som en naturlig del av åldrandet samt en 

omfattande process som kan involvera fysiska, emotionella och sociala förändringar 

(Doubova et al. 2012 ; Hvas 2006). 

Vad gäller skam och tabu beskrev kvinnorna i studierna av Marnocha, Bergstrom och 

Dempsey (2011), Doubova et al. (2012) och George (2002) att klimakteriet, kvinnans 

reproduktiva organ, fysiologiska förändringar, menstruation och kvinnors sexualitet var 

ett ovanligt samtalsämne och betraktades ibland som tabu inom deras kultur. Ingen av 

kvinnorna i studien skriven av Marnocha, Bergstrom och Dempsey (2011) kände sig 

förberedda på klimakteriet. Då kvinnorna frågade sina egna mödrar om menopausens 

innebörd, fick de ibland inget svar och ibland tvingades de förlita sig på de få svar som 

de erhöll. Vidarebefordrad information om ämnet var bristfällig mellan generationer och 

ibland obefintlig (Marnocha, Bergstrom och Dempsey 2011 ; Doubova et al. 2012 ; 

George 2002). I en studie  av Doubova et al. (2012) berättar kvinnorna att 

sexualkunskap i skolan var för 30-40 år sedan en ovanlig undervisning i Mexiko. 

Kvinnorna uttryckte ett behov av att öppna sig och vidare berätta om de olika stadierna i 

klimakteriet för sina egna döttrar (Doubova et al. 2012). 

En del kvinnor sökte medicinsk hjälp för deras klimakterierelaterade symtom i tron om 

att deras problem inte hade med klimakteriet att göra, utan ville bara göra en 

hälsokontroll. De hade uppfattningen om att de inte var gamla nog för att vara i 

klimakteriet vilket visade sig var en feltolkning och brist på kunskap om klimakteriet 

och dess effekter (Cifcili et al. 2009).  

Vissa kvinnor såg klimakteriet som en generell upplevelse som alla kvinnor skulle gå 

igenom samma resa med identiska symtom och besvär. Många trodde att kulturella 

skillnader inte skulle ha någon inverkan på symtom och upplevelser medan andra ansåg 

att de var tvärt om och främst avspeglades i olikheter i hur man uttrycker sina symtom 

(Im et al. 2008). 

I studien skriven av Delanoe et al. (2012) som var baserad på arabiska kvinnors 

upplevelser beskrevs det som att i och med inträdande i klimakteriet och mensens 

upphörande har mensen lämnat kvinnan. Detta presenterades som mycket orent då 
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mensen ses som en renande kraft och eliminerar orena, giftiga och fysiska element från 

kroppen och när den upphör samlas istället orenligheterna upp i kroppen och orsakar 

sjukdom. 

3.2.7 Kvinnornas egna strategier för att genomgå klimakteriet 

För att mäkta med att genomgå klimakteriet beskriver kvinnorna olika tillvägagångssätt. 

En kvinna beskrev att klimakteriet är en del av livet och hon handlar utifrån vad som 

krävs för att gå igenom denna fas. En annan kvinna ser klimakteriet som ett berg och 

när det är bestiget kommer solen att lysa starkare. Det gäller att finna sätt för att hantera 

rädslor och symtom relaterat till menopaus menade somliga kvinnor (Price, Storey och 

Lake 2008 ; Marnocha, Bergstrom och Dempsey 2011). Ett sätt att hantera klimakteriet 

var att använda humor och skratta likväl som att dela med sig av svårigheterna med 

betydande människor i omgivningen. De var dock även överens om att kvinnor från 

tidigare generationer inte delade med sig av sina menopausala upplevelser och därmed 

fått utstå klimakteriet under tystnad. De menar att menopaus är ett tillfälle för kvinnor 

att få känna samhörighet genom att mer öppet dela med sig av upplevelserna eftersom 

samtliga går igenom samma fenomen och därför kan förstå vad man som kvinna går 

igenom. (Price, Storey och Lake 2008 ; Im et al. 2008) För att stå emot menopausala 

symtom önskade kvinnor naturläkemedel istället för farmakologiska sådana, samt 

hälsosam kost och fysisk aktivitet (Cifcili et al. 2009). 

3.2.8 Livet i en ny fas 

I artikeln skriven av Price, Storey och Lake (2008) ansåg majoriteten av deltagarna att 

klimakteriet var en tid då de plötsligt blev medvetna om deras åldrande och döden. Det 

beskrev klimakteriet som en fas där det reflekterades mycket om den tid som varit och 

att tiden framöver är påtagligt begränsad.  

Denna period beskrivs också som en form av renlighet och bekvämlighet då mensen 

avtar och man slipper lägga energi på den (Cifcili et al. 2009). 

 Klimakteriet ansågs vara relaterad till livsstilsförändringar som inte bara innefattar 

personliga, emotionella och fysiska symtom utan även förändringar inom familjen, 

föräldrar som blir äldre, relationen med sin partner, sina barn och arbetskamrater. De 

flesta kvinnorna tyckte att de genomgick en stor livsstils- och identitetsförändring i 

samband med klimakteriet. De menade att denna tid var en väckarklocka för att saker 

och ting nu inte ser ut som det tidigare gjort. Kvinnorna i studien var samstämmiga om 
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vikten av att kunna hantera dessa överväldigande förändringar (Price, Storey och Lake 

2008). 

I många fall associerades klimakteriet med ålderdom och minskad ungdomlighet. En del 

av de kvinnor som led av mycket symtom i klimakteriet kände sig värdelösa och gamla, 

medan de som inte hade besvärande symtom inte hade några sådana tankar alls och 

tyckte inte att klimakteriet hade ett samband med att åldras (Cifcili et al. 2009 ; Delanoe 

et al. 2012). 

Klimakteriet kunde beskrivas som en kritisk punkt och milstolpe i livet där de hade 

chansen att omdefiniera sig själva och reflektera över deras liv. Det genererade lärdom 

över livet och dess betydelser. När kvinnorna övergick till klimakteriet kände de sig mer 

mogna än vad de gjorde innan. Överlag såg kvinnorna klimakteriet som en naturlig 

process som inte gick att undgå. Acceptans var istället ett faktum som innebar att 

försöka att förändras tillsammans med klimakteriet, gå igenom det och därefter gå 

vidare (Delanoe et al. 2012 ; Im et al. 2008). Annan uppfattning var att klimakteriet sågs 

som en sjukdom med fler nackdelar än fördelar (Doubova et al. 2012).  

Många deltagare ansåg att deras behov ofta hade bortprioriterats och att de hade ett 

relativt hektiskt liv. De flesta kvinnorna i denna studie Im et al. (2008) var överens om 

att stressen gjorde att deras menopausala symtom blev värre (Im et al. 2008).  

En del uppfattningar som beskrevs var också att detta var en tid om att kliva över i en 

period bestående av hälsoproblem och de lade stor vikt i förändringarna på den sociala 

och emotionella biten. Det var vanligt med åsikter som avspeglade att deras 

förändringar var relaterade till deras egen självuppfattning, image, egenvärde och deras 

syn på kvinnoroll och sexualitet. Kvinnorna hade en del svårigheter över att uttrycka 

sina förväntningar av åldrandet och vissa hade aldrig tänkt på det överhuvudtaget. De 

ansåg att en kvinnans roll är att vara andra till lags och främst se till andras behov 

framför sina egna. Detta förklarades som en anledning till att detta inte hade 

reflekterades över åldrandet. Det som ändå framgick var att de önskade en aktiv och 

hälsosam vardag, ägna tid åt sin framtid, njuta av sitt åldrande samt ägna sig åt det de 

ville göra (Doubova et al. 2012).  

Oron över att bli gammal och sjuk var relativt återkommande. Detta gjorde att dessa 

kvinnor tog nu bättre hand om sin hälsa efter inträdande i klimakteriet och var noga med 

att gå på regelbundna hälsokontroller. Andra oroade sig inte alls över att bli gammal och 

menade att detta enbart var en naturlig process att gå igenom (Cifcili et al. 2009 ; Lindh-

Astrand et al. 2007).  
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Flera kvinnor beskrevs sin längtan över att få barnbarn. Många kände att de fått en ny 

roll i livet som mamma och familjemedlem, mycket på grund av att barnen växer upp 

och flyttar hemifrån. Andra positiva aspekter som beskrevs var att de såg sig som mer 

kompetenta och självständiga nu än innan. De var bättre på att lösa konflikter, bättre på 

att lyssna och var mer ansvarsfulla. De slapp se efter barnen och kände en glädje över 

att kunna göra saker på egen hand och få mer tid för deras kärleksrelation. Negativa 

aspekter som uppkom var ensamhet, rädslan över att bli sjuk, hjälplös i och med åldern, 

förlora fysik, styrka och utseende samt att förlora nära och kära (Hvas 2006 ; Lindh-

Astrand et al. 2007 ; Cifcili et al. 2009). 

Många kvinnor i studien Marnocha, Bergstrom och Dempsey (2011) tyckte att deras 

vardagliga rutiner bröts på grund av klimakteriet och dess symtom. Detta sågs som en 

ny fas i livet och sågs ur ett positivt perspektiv. En kvinna upplevde att livet tidigare såg 

ut på ett visst sätt och att det ser annorlunda ut idag, dock var bägge livsperioderna 

positiva upplevelser. En annan beskrev det som att klimakteriet går upp och ner, fram 

och tillbaka, men som överlag är en bra tid. En tredje kvinna ser fram emot den ”nya” 

tiden och förväntar sig nu en stabil fas i livet (Marnocha, Bergstrom och Dempsey 

2011). 

3.2.9 Självbild och identitet 

Kvinnorna beskrev att de slutade att vara kvinna i samband med att de äntrade 

klimakteriet. De kämpade med att förstå alla förändringar och ifrågasatte sin nya roll 

som kvinna då de beskrev att de har förlorat en del av sig själv. Klimakteriet beskrevs 

som en störande och skrämmande tid i deras liv där de upplevde en förlust av kontroll, 

attraktion och kvinnlighet. Klimakteriet medförde förvirring, ett åldrande samt en känsla 

av att känna sig löjlig. Nyckeln till hälsa och välmående innebar ett godkännande av 

andra i sin omgivning att kvinnorna var normala och inte höll på att bli galna (Price, 

Storey och Lake 2008 ; Doubova et al. 2012 ; George 2002 ; Marnocha, Bergstrom och 

Dempsey 2011 ; Hyde et al. 2011). Andra kvinnor ansåg sig själva som mer mogna och 

ansåg sig ha genomgått alla kvinnliga faser i livet, varpå de var redo att hjälpa yngre 

(Cifcili et al. 2009). 

 

 3.3 Granskning av metodologisk aspekt samt presentation av bortfall 
Granskning av urvalsmetod samt presentation av bortfall kommer att presenteras nedan 

i både Tabell 2 samt i löpande text. 
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Tabell 2.  

Metodologisk aspekt. 

Författare Undersöknings

grupp (avseende 

antal 

medverkande) 

Urvalsmetod Sker presentation av 

bortfall? 

Daniel Delanoë, Selma Hajri, Annie Bachelot, Dorra Mahfoudh 

Draoui, Danielle Hassoun, Elise Marsicano, Virginie Ringa 

75 kvinnor Bekvämlighetsurval och 

ändamålsenligt urval 

NEJ 

Lotte Hvas 24 kvinnor Randomiserat urval JA 

Eun-Ok Im, Yi Liu, Sharon Dormire och Wonshik Chee 23 kvinnor Bekvämlighetsurval och 

kvoturval 

JA 

Sheri L. Price, Sandra Storey och Margaret Lake 25 kvinnor Ändamålsenligt urval NEJ 

Sharon A. George 15 kvinnor Ändamålsenligt och 
snöbollsurval 

NEJ 

Serap Y Cifcili, Mehmet Akman, Abdullah Demirkol, Pemra C 

Unalan och Etienne Vermeire 

11 kvinnor Ändamålsenligt urval JA 

Suzanne K Marnocha, Marshelle Bergstrom och Leona F Dempsey 13 kvinnor Snöbollsurval NEJ 

Sharron Hinchliff, Merryn Gott och Christine Ingleton 12 kvinnor Ändamålsenligt urval NEJ 

Abbey Hyde, Jean Nee, Etaoine Howlett, Michelle Butler och 

Jonathan Drennan 

39 kvinnor Snöbollsurval och 

ändamålsenligt urval 

JA 

Lotta Lindh-Åstrand, Mikael Hoffmann, Mats Hammar, Karin I 

Kjellgren 

20 kvinnor Ändamålsenligt urval JA 

S. V. Doubova, C. Infante-Castañeda, I. Martinez-Vega och R. 

Pérez-Cuevas 

121 kvinnor Ändamålsenligt urval NEJ 

 

 

 

Renodlade urvalmetoder 

I sju av elva artiklar användes endast en urvalsmetod. Varav fem artiklar hade 

ändamålsenlig urvalsmetod (Lindh-Astrand et al. 2007 ; Doubova et al. 2012 ; Price, 

Storey och Lake 2008 ; Cifcili et al. 2009 ; Hinchliff, Gott och Ingleton 2010).  

De övriga urvalsmetoderna är randomiserat urval och snöbollsurval (Hvas 2006 ; 

Marnocha, Bergstrom och Dempsey 2011).  

Artiklarna skrivna av Lindh-Astrand et al. (2007) och Doubova et al. (2012) har 

beskrivit sin urvalsprocess så pass detaljerat att författarna till denna studie har kunnat 

utläsa vilken urvalsmetod som har använts, trots att dessa urvalsmetoder inte står 

utskrivna. 

Kombinerade urvalsmetoder 

I fyra artiklar (Hyde et al. 2011 ; Im et al. 2008 ; George 2002 ; Delanoë et al. 2012) har 

författarna valt att kombinera urvalsmetoder. I två av dessa artiklar skrivna av George 

(2002) och Delanoë et al. (2012) finns en utförlig beskrivning beträffande rekrytering, 

därav har författarna till denna studie, kunnat utläsa vilken urvalsmetod som har 

använts, trots att dessa urvalsmetoder inte är angivna. 

Icke angivna urvalsmetoder 

Som ovan skrivet framgår inte urvalsmetoden i fyra artiklar (Doubova et al. 2012 ; 

George 2002 ; Delanoë et al. 2012 ; Lindh-Astrand et al. 2007). Däremot beskrivs 
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rekryteringsprocessen i dessa väldigt väl. Detta  möjliggör att utläsning av metod därav 

kan ske. Det är med andra ord ingen artikel där det inte framgår hur urvalsprocessen gått 

till. 

 

1. I artikeln skriven av Lindh-Astrand et al. (2007) framgår det att författarna har 

rekryterat kvinnor från tre olika gynekologiska kliniker som redan var 

schemalagda för konsultation i samband med deras klimakteriesymtom. De har 

därmed beskrivit hur de gått tillväga utan att nämna urvalsmetoden. 

Urvalsmetoden som de använt i studien (Lindh-Astrand et al. 2007) tyder på ett 

ändamålsenligt urval. 

 

2. I studien skriven av Delanoë et al. (2012) beskriver författarna att de rekryterat 

deltagare till studien genom både personliga kontakter och vårdpersonal, vilket 

tyder på att de använt sig av bekvämlighetsurval och ett ändamålsenligt urval i 

rekryteringsprocessen.  

 

3. Doubova et al. (2012) redogör i sin artikel att de rekryterat sina deltagare genom 

att kontakta kvinnor som var patienter i en redan befintlig fokusgrupp för hälsa 

och egenvård. Detta tyder på att författarna valt att använda ändamålsenlig 

urvalsmetod i sin process.  

 

4. I studien skriven av George (2002) framgår det att författarna kontaktat 

deltagarna genom professionella kontakter och genom sina kollegor på lokala 

sjukhus. Dessa kvinnor föreslog i sin tur andra kvinnor som de trodde var 

intresserade av att medverka i studien. Rekryteringen av nya medverkande 

avslutades när datamättnad uppmättes. Detta tyder på att författarna valt att 

inleda processen med en ändamålsenlig urvalsmetod, som sedan fortsätter i ett 

snöbollsurval fram tills att datamättnad uppnåtts.  

 

Bortfall 

I fem av elva artiklar presenteras bortfallet (Im et al. 2008 ; Hvas 2006 ; Cifcili et al. 

2009 ; Lindh-Astrand et al. 2007 och Hyde et al. 2011). I de sex återstående artiklarna 

Marnocha, Bergstrand och Dempsey (2011), Doubova et al. (2012), George et al. 
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(2002), Price, Storey och Lake (2008), Delanoe et al. (2012) och Hinchliff, Gott och 

Ingleton (2010) presenterades inget bortfall. 

 

4. DISKUSSION 
 
4.1 Huvudresultat 
Upplevelserna av klimakteriet varierar från individ till individ. Kvinnors symtom i 

samband med klimakteriet varierade både i intensitet och i förekomst, likaså hanterade 

kvinnorna klimakteriet på olika vis. Vissa kvinnor ansåg att klimakteriet påverkade det 

vardagliga livet, medan andra kvinnor upplevde att klimakteriefasen var lättsam att 

passera. 

Det fanns också betydande skillnader i synen på avtagande menstruation då vissa 

upplevde det som en befrielse medan andra menade att förlora menstruationen och 

därmed sin fertilitet var en stor förlust i livet.  

I det sammantagna resultatet framgick det att många kvinnor ansåg sig ha för lite 

kunskap om klimakteriet vilket bidrog till att de inte kände sig tillräckligt förberedda 

när menopausen väl inträffade. 

Kvinnorna upplevde sig ofta missnöjda med deras relation med vården och önskade mer 

kunskap om klimakteriet och stöd av vårdpersonal. Det fanns strategier som vissa av 

kvinnorna tillämpade för att hantera klimakteriets sidoeffekter, det kunde vara att ändra 

kostvanor, börja motionera, införskaffa mer kunskap och att med hjälp av humor tackla 

vissa svårigheter. Klimakteriet är en tid som kvinnorna ofta förknippade med ålderdom, 

identitetskris, ohälsa och en medvetenhet om döden samt den tid då kvinnan samtidigt 

möter andra förändringar i livet, så som förändrade familjesituationer och 

arbetsförhållanden. Många kvinnor ansåg dock att klimakteriet var en ny fas i livet som 

de såg på med en positiv syn och egen tid för egentid och stärkande självkänsla.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Kvinnors upplevelser av klimakteriet 

Kunskap är en viktig nyckel till framgång och hanterbarhet. I denna litteraturöversikt 

framgår det att kunskap om klimakteriet och dess konsekvenser är en bristvara hos 

många kvinnor som befinner sig i klimakteriet. Flera kvinnor kände sig inte förberedda 

när de hamnade i klimakteriet. Detta kan i sin tur leda till osäkerhet, oro och sämre 
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hanterbarhet. I studier som fokuserat på kunskap relaterat till klimakteriet framgår det 

att individens bakgrund och livsförhållande kan ha en viss inverkan på kunskapsnivån.  

Kvinnor från låginkomstländer och som har låg utbildning har ofta mindre kunskap om 

klimakteriet (Noroozi et al. 2013; Faye et al. 2013). Studier visar också att 

utbildningsnivå och inkomstatus också påverkar attityden till klimakteriet. Det framgick 

att desto högre utbildning och tillfredsställande ekonomi desto bättre attityd och 

kunskap hade kvinnor till klimakteriet (Noroozi et al. 2013). För att kunna på bästa sätt 

hantera det som tillkommer klimakteriet är kunskap en förutsättning. Enligt Noroozi et 

al. (2013) är kunskap en förutsättning för att ha möjlighet att ändra en attityd eller ett 

beteende. För att öka kunskapen hos kvinnor behövs ämnet göras mer omtalat och 

minska den tabubelagda stämpeln som klimakteriet har idag. Flera kvinnor tycker att det 

är svårt att prata om klimakteriet och att det är svårt att hitta information vilket gör att 

kvinnor ofta söker information på nätet och inom bekantskapskretsen. Att flera kvinnor 

tycker att det är ett tabubelagt ämne gynnar okunskapen då spridning av kunskap 

begränsas (Marnocha, Bergstrom och Dempsey 2011; Doubova et al. 2012; George 

2002). Att söka kunskap inom olika medier kan leda till felaktig information då det inte 

baseras på evidens. 

 Det har visat sig att många kvinnor trodde att medelåldern för klimakteriet inträffade 

betydligt många år efter än vad den egentligen gör (Rubenstein 2014).  Denna okunskap 

kan bero på att vi människor blir med tiden äldre och äldre vilket innebär att 

klimakteriet idag inträffar mitt i livet i jämförelse med förr då den inträffade närmare 

slutet av livet. Detta faktum kan göra att många fortfarande har en bild av att 

klimakteriet inträffar senare i livet än vad den faktiskt gör och är ytterligare ett tecken 

på att klimakteriet fortfarande inte är ett omdiskuterat ämne.  

Många kvinnor verkar förknippa klimakteriet och menopaus som ett tecken på åldrande 

(Price, Storey och Lake 2008). Det är en tid som ofta också innebär andra stora 

förändringar i kvinnans liv. Det är en tid då menstruationen upphör vilket medför 

infertilitet, de ser sina barn bli äldre och kanske flyttar hemifrån, en tid då 

pensioneringen börjar närma sig. Det är en tidpunkt som många kanske ser sina 

föräldrar åldras och gå bort samt att de upplever att deras eget utseende förändras. I 

denna omvälvande period i livet var det många kvinnor som upplevde en tid av 

förvirring och att man tappar en del av sin självkänsla, attraktion och kvinnlighet 

(Rubenstein och Foster 2013 ; Price, Storey och Lake 2008 ; Doubova et al. 2012 ; 

George 2002 ; Marnocha, Bergstrom och Dempsey 2011 ; Hyde et al. 2011). För att 
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kunna hantera dessa förändringar i livet är stöttning en viktig del i hanteringen. Flera 

kvinnor beskriver strategier som att förändra sina kost- och motionsvanor, tillämpa 

humor, delge vänner sina erfarenheter och att verkligen prata om klimakteriet som en 

betydande roll i deras hantering av den här tiden i livet (Kafanelis et al. 2009). För andra 

som behöver mer stöttning, hjälp och vägledning kan copingstrategier vara till god 

nytta. Det är av stor vikt att sjuksköterskan kan erbjuda vägledning när dessa kvinnor 

söker hjälp i sjukvården. Att som sjuksköterska ha kunskaper om hur man tillämpar 

copingstrategier, exempelvis emotionell coping som det fokuserats på i denna studie, är 

ett sätt att vägleda och hjälpa individen att ta sig igenom stora förändringar i livet. Den 

emotionella copingstrategin syftar på att med hjälp av ett optimistiskt synsätt, kringgå 

den stressfyllda situationen och att hantera känslorna som uppstår sådana situationer. 

Detta är ett sätt för kvinnan att ta sig igenom en period som innehåller mycket nya 

förändringar. Klimakteriet är en period i livet som man inte kan ”bota” eller ”bli av 

med” vilket gör att detta är en tid som kvinnan mer eller mindre måste ta sig igenom. 

Eftersom att kvinnor upplever klimakteriet på olika sätt finns det därmed ingen specifik 

strategi att ta till som alltid fungerar på alla, utan det är viktigt att som sjuksköterska ha 

förståelse för den enskilda kvinnans upplevelse och hanteringsprocess. Eftersom att 

coping handlar om att utnyttja den enskilda individens förmåga för att hantera en 

situation, kan det vara en lämplig strategi som passar sig till en större mängd kvinnor. 

Att medvetandegöra kvinnan om hennes egen förmåga att bemästra sin situation då hon 

genomgår en besvärlig period, kan vara ett sätt för henne att ta kontroll över sin 

situation på ett bättre sett. Copingstrategier handlar om att stimulera individens egna 

förmågor till hantering och bearbetning av sin situation. Individen besitter redan 

förmågan men sjuksköterskans roll är att plocka fram och göra dessa användbara i 

situationer när de behövs (Kafanelis et al. 2009). 

Kvinnorna antyder på att kunskap är viktigt för att kunna hantera denna fas, att de har 

kompetent vårdpersonal som kan stötta dem, likväl personer i deras närmaste 

omgivning. Det framgår att vissa kvinnor inte tycker att vårdpersonal är tillräckligt 

kompetenta för att kunna vara till hjälp och känner en viss misstro till sjukvården 

(Marnocha, Bergstrom och Dempsey 2011). Det är sjukvårdens uppgift att finnas där 

och stötta när dessa kvinnor söker hjälp. Sjuksköterskans roll är att låta kvinnorna ställa 

frågor, bli lyssnad på och känna sig bekräftade. Att kvinnorna upplever att detta inte 

uppfylls är främst sjukvårdens ansvar. Även om det inte går att ”bota” klimakteriet är 
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det viktigt att sjuksköterskan har förståelse för att ingen kvinna upplever klimakteriet på 

samma sätt som någon annan.  

I dagens samhälle ingår normer om att vara evigt ung och alert vilket gör att 

klimakteriet kan vara något oönskat. För många kvinnor är det svårt att acceptera att 

ungdomen inte längre är evig (Rubenstein och Foster 2013). Dessutom finns ingen 

direkt gräns för när klimakteriet har inträffat och inte heller behöver det synas utanpå. 

Många kvinnor upplevde att främst män såg annorlunda på dem efter att de hamnat i 

klimakteriet. Detta ledde till känslor såsom minskande attraktionskraft och bristande 

självförtroende (Rubenstein och Foster 2013 ; Jafary et al. 2011). Kvinnlighet och 

fertilitet hör ihop enligt många kvinnor och sorgen över att inte längre kunna bli gravid 

delades av många. Samtidigt kände många kvinnor en lättnad över att inte längre 

behöva känna oro över att bli gravid. Bakomliggande faktorer påverkar såklart dessa 

upplevelser då de som kände sig ”färdig” med barnafödandet inte tyckte att infertiliteten 

påverkade deras nuvarande situation. Däremot om det fortfarande finns en längtan hos 

kvinnan efter ett första eller kanske ytterligare barn förändras situationen avsevärt och 

menopausen blir ett definitivt slut på möjligheten till att bli gravid. Flera kvinnor 

upplevde just detta som en förlust och en stor sorg i livet. Att för kvinnan övergå till att 

inte längre vara kapabel till att föda barn och inte längre kunna främja evolutionen, 

beskrivs som en process om att släppa taget (Rodriguez 2013).  

Denna period i livet som ju innehåller flera omställningar och nya erfarenheter, 

upplever dock flera kvinnor som en fas med mer egentid, tid för sin partner och sin egen 

hälsa. Det beskrevs också som en tid i livet då det fanns tid för reflektion. De upplevde 

att de hade mer lärdom, erfarenhet samt mognad nu än vad de gjorde innan de befann 

sig i klimakteriet (Cifcili et al. 2009). Dessa upplevelser visar på ett mer positivt sätt att 

se på denna period i livet.  

4.2.2 Metodologisk aspekt 

I majoriteten av artiklarna framgår det tydligt vilken urvalsmetod som har tillämpats 

och därmed har författarna till artiklarna har använt sig av en utvecklad metod inom 

forskningen, vilket är en styrka.  

I artiklarna skrivna av Doubova et al. (2012), George (2002), Delanoë et al. (2012) och 

Lindh-Astrand et al. (2007) delger inte författarna vilken urvalsmetod som har använts, 

men de beskriver utförligt hur de gick till väga. Detta gör att författarna till denna studie 

med enkelhet har kunnat utläsa vilket metod som använts. Önskat vore ändå om 

artikelförfattarna beskrev både tillvägagångssättet samt urvalsmetod, då det inte behöver 
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lämna frågetecken hos läsaren. Dock hade räckt att enbart delge urvalsmetoden i sig. I 

och med denna svaghet fick författarna till föreliggande studie med hjälp av Polit och 

Beck (2012) utläsa artiklarnas urvalsmetoder i resultatdelen och i bilaga 1.  

 

Hyde et al. (2011) rekryterade sina deltagare via en kvinnlig organisation och 

tillämpade en ändamålsenlig urvalsmetod. I syftet beskriver artikelförfattarna att de ville 

nå en specifik undersökningsgrupp, därav är urvalsmetoden adekvat till ändamålet.  

Ett önskat antal deltagare uppnåddes förmodligen inte med endast ändamålsenlig 

urvalsmetod, utan kompletterades med ett snöbollsurval. Nackdelen med snöbollsurval 

rekrytering av deltagare oftast sker inom en begränsad utbredning (Polit och Beck 

2012).  Då endast ett mindre antal deltagare krävdes för att få ett önskat antal deltagare, 

var snöbollsurval var en lämplig metod att fylla ut det återstående medverkandeantalet.  

 

Hvas (2006) har använt sig av randomiserat urval, det vill säga slumpmässig 

urvalsmetod i sin studie. Det är styrka att denna metod har valts då den slumpmässiga 

urvalsmetoden är den mest tillförlitliga vad gäller urvalsprocesser (Socialstyrelsen ; 

Polit och Beck 2012). Dock är det den mest lämpade för kvantitativa studier (Polit och 

Beck 2012). Bortfallet beskrivs, är relativt litet och i samband med vald urvalsmetod 

ökar trovärdigheten (Hvas 2006).  

 

Im et al. (2008) tillämpade bekvämlighetsurval. De sökte deltagare till studien genom 

internetforum och identifierade deltagare som överensstämde med studiens syfte. 

Därefter gjordes ett kvoturval för att vidare uppfylla urvalskriterierna. Med detta anses 

urvalsmetoden vara adekvat relaterat till det studien syftar till.  

 

Marnocha, Bergstrand och Dempsey (2011) har använt sig av snöbollsurval och erhöll 

13 stycken deltagare. Valet av metod, som ofta genererar ett mindre antal deltagare 

enligt Polit och Beck (2012), kan vara orsaken till de låga antalet deltagare i studien. 

Om författarna önskade ha ett större antal medverkande kunde de ha kompletterat med 

förslagsvis ändamålsenlig urvalsmetod. Dock har författarna uppfyllt syftet relaterat till 

vald urvalsmetod. I kvalitativa studier kan det vara fördelaktigt att använda ett mindre 

antal deltagare då möjligheten ökar till ett mer arbetat resultat (Polit och Beck 2012).  
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Price, Storey och Lake (2008) har även de använt ändamålsenlig urvalsmetod. Syfte och 

urvalsmetoden passar varandra eftersom att de önskade en specifik urvalsgrupp som de 

vill undersöka. Hade de valt ett bekvämlighetsurval eller randomiserat urval hade det 

troligtvis inte genererat en lika anpassad grupp och dessutom riskerat ett stort bortfall. 

Dock framgår inte bortfallet här, vilket är en svaghet. Med tanke på vald urvalsmetod 

borde det inte vara ett omfattande bortfall.  

 

Hincliff, Gott och Ingleton (2010) använder en ändamålsenlig urvalsmetod. De har 

skickat ut inbjudningar till potentiella deltagare. Metoden som författarna har använt 

relaterat till studiens syfte, kan dock verka som om författarna sedan innan studien 

påbörjades haft kännedom om kvinnorna, deras besvär och upplevelser. Dels för att det 

enbart ingår tolv deltagare i studien, bortfall framgår inte och de har skickat ut skriftlig 

förfrågan till potentiella deltagare som dessutom skall ha fått ett förändrat sexliv. Bättre 

hade varit om de använt sig av ett slumpmässigt urval för att se om syftet med deras 

studie överensstämmer med verkligheten.  

 

Cifcili et al. (2009) tillämpar ändamålsenlig urvalsmetod, i och med att de vänt sig till 

kvinnor på vårdinstanser för klimakterierelaterade besvär, innebär detta att deltagarna är 

direkt lämpad för studien. Nackdelen är att urvalsgruppen innehåller kvinnor som redan 

är i behov av vård och det minskar bredden i urvalet. Syftet berör visserligen hälso- och 

sjukvårdspersonal som ska få en inblick i kvinnornas behov och förväntningar inom 

klimakteriet. Denna urvalsprocess gör det enklare för författarna att uppfylla sitt 

ändamål för studien. Författarna har beskrivit sitt bortfall och det framgår att bortfallet 

utgjordes av kvinnor som inte kunde fullfölja studien på grund av tidsbrist.  

 

Sex av artiklarna, därav majoriteten, presenterar inte sitt bortfall i studierna vilket 

innebär att paralleller omöjligt kan dras mellan bortfall, urvalsmetod och antalet 

deltagare. De återstående studierna Im et al. (2008), Hvas (2006), Cifcili et al. (2009), 

Lindh- Alstrand et al. (2007) och Hyde et al. (2011) presenterar bortfallet. 

 

4.3 Metoddiskussion  
Författarna till denna studie har under hela uppsatsskrivande haft tron på att en 

kvalitativ ansats är den väsentliga för beskrivning av upplevelser. Som tidigare nämnt 

styrker Polit och Beck (2012) detta men författarna till denna studie vill med egna ord 
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förklara att upplevelser är i regel detaljerade och personliga. De är till för att lyssnas på, 

respekteras och uppskattas hos varje individ. Alla upplevelser, även de som är minst 

förekommande i en grupp, ska ha samma rättighet att få lyftas fram i en kvalitativ 

ansats.  

Vad gäller kvantitativ forskning baseras den främst på statistik och generaliserbarhet 

med syfte att beskriva resultatet på gruppnivå. Detta tilltalade inte författarna till denna 

studie och var anledningen till att den inte anammades. 

Under datainsamlingsmetoden har hoppet stundom varit tvivelaktigt, dock utmanande 

och motiverande. Detta för att kvantitativa artiklar varit överrepresenterade inom ämnet 

klimakteriet. Trots detta har författarna till denna studie skaffat sig tillräckligt med 

material för att kunna genomföra litteraturöversikten. 

Sökorden som valdes i litteratursökningen ansågs lämpade till denna studies syfte. Att 

”cancer” och ”quantitative study” involverades i sökordskombinationen var för att 

direkt exkludera dessa faktorer i träffarna då författarna till denna litteraturstudie snabbt 

iakttog att dessa ämnen var överrepresenterade bland dessa. Tanken på att ändra val av 

sökord var uteslutet då flertalet MeSH-termer och frisökningar redan prövats men inte 

givit relevanta källor för denna studies syfte. Därför fick dessa sökord komma att bli 

ingången och grunden till litteraturöversikten. Sökordsvalet påvisade att de valda 

källorna efter den första delen av dataanalysen hade en gemensam nämnare avseende 

innehåll och därav förstod artikelförfattarna att sökorden hade betydelse och relevans. 

Dock kunde ytterligare sökningar med flertalet olika kombinationer ha gjorts, vilket 

skulle möjliggöra en mer övergripande litteraturstudie. På grund av begränsad tid kunde 

detta dock inte utföras. Somliga relevanta källor har motvilligt exkluderas till denna 

studie då dessa har inte har varit kostnadsfria, vilket var ett av inklusionskriterierna. 

Vad gäller andra begränsningar som tillämpades var ålder på källorna. Valet om 

intervallet om åren 2004-2014 kändes relevant för att erhålla källor av modern tappning 

samt få chansen till ett så brett och angeläget utfall som möjligt. Trots denna 

begränsning skedde det olyckligtvis ett oavsiktligt fel. Artikeln av George (2002) som 

var publicerad i tidskrift år 2002 men publicerades via databas år 2006, inkluderades vid 

sökningen och därmed till denna studie. Detta upptäcktes sent in i uppsatsskrivandet och 

artikeln kom därför att ingå i resultatet trots denna omständighet.  

Då ett otillräckligt antal artiklar påfanns i den systematiska sökningen behövdes en 

manuell sökning genomföras. Två ytterligare artiklar inkluderas via manuell sökning för 

att få ett tillräckligt stort material för att kunna genomföra studien. 
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Författarna till föreliggande litteraturstudie har varit väl medvetna om vikten av 

jämställd delaktighet i studien och har varit noggranna med att detta uppnåtts. Båda 

författarna har tagit del av samtliga material i studien och har omsorgsfullt diskuterat 

innehållet fram och tillbaka. Fördelen med litteraturstudie är att information 

sammanställs som härstammar från ett brett urval av befintliga studier. Detta leder till 

ett bredare resultat som grundligt bearbetats. Nackdelen med en litteraturstudie är att 

omedvetna feltolkningar kan göras under processens gång, vilket kan minska 

trovärdigheten i resultatet. Det är därför viktigt att författarna under uppsatsskrivandets 

gång, regelbundet går tillbaka till själva ursprungskällan. Detta för att minimera risken 

för att resultatet blir vridet. I de artiklar som använts är samtliga skriven på engelska 

vilket också var ett medvetet val. Då engelska inte är författarnas modersmål finns en 

viss risk för feltolkning i översättningen av innehållet i artiklarna. 

 

4.4 Allmän diskussion 

4.4.1 Framtida forskning 

Författarna till denna studie önskar att framtida forskning lägger ett större fokus på 

kvinnans välmående under klimakteriet. Forskningen behöver utveckla flera konkreta 

sätt som kan tillämpas för att kvinnorna lättare kan hantera klimakteriefasen. 

Att utformning av strategier på hur information och kunskap kan spridas så att denna 

”normala fas” i livet faktiskt framstår som naturlig och ett mindre friktionsfritt 

samtalsämne, detta för att reducera den tabubelagda synvinkeln. 

4.4.2 Klinisk tillämpning 

I och med dessa beskrivna upplevelser som denna studie baserats på, hoppas författarna 

till denna studie kunna öka förståelsen för vad dessa kvinnor kan genomgå under 

klimakteriet. Denna erfarenhet kan förhoppningsvis bidra till att sjuksköterskan lättare 

kommer att kunna tillmötesgå, lyssna och stötta kvinnor i klimakteriefasen. Denna 

förståelse kan bidra till att sjuksköterskan finner empati och förmågan i att identifiera 

dessa medelålders kvinnor. Detta för att de kan befinna sig i klimakteriet och vara i 

behov av hjälp samt stöd. Sjuksköterskan har i och med sin profession skyldighet att 

tillämpa och sprida den forskning som framkommit.  
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4.5 Slutsats 
I denna studie framkom det att kvinnornas hade både gemensamma och skilda 

erfarenheter och upplevelser beträffande klimakteriet. Klimakteriet är en naturlig 

process som i regel pågår samtidigt som andra förändringar i livet, därför var det inte 

sällsynt att kvinnorna upplevde någon form av identitetskris. Under klimakterieperioden 

är det fördelaktigt för kvinnor att hitta strategier för att bemästra situationen. Ett 

återkommande tema i kvinnornas berättelser var att de saknade kunskaper om de 

förändringar som uppstår i samband med klimakteriet. De önskade mer uppmärksamhet 

ifrån den nära omgivningen och ett bättre stöd från hälso- och sjukvården. En stor andel 

medelålders kvinnor kommer på något sätt att komma i kontakt med vården vilket gör 

det angeläget att allmänsjuksköterskan har kunskaper om klimakteriet och de 

förändringar som det innebär för kvinnorna. 
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år. 

 Bortfall framgår ej. 

Kategorisering och tematisering skedde. 
Det kvalitativa forskningsprogrammet 

NUD * IST användes för att hjälpa till 

med datahantering. 

Abbey Hyde, Jean 

Nee, Etaoine 

Howlett, Michelle 
Butler och Jonathan 

Drennan 
[2011] 

Irland 

The Ending of 

Menstruation: 

Perspectives and 
Experiences of 

Lesbian and 
Heterosexual 

Women 

Kvalitativ ansats. 

Intervjugudie med lost 

strukturerade 
intervjuer. 

 12 deltagare rekryterades 

via snöbollsurval och 
resterande via 

ändamålsenligt urval 

 39 kvinnor  mellan 42-63 
års ålder  

 23 stycken kvinnliga 
samhällsorganisationer 

tillfrågades, 8 stycken av 
dessa svarade på inbjudan. 

Totalt deltog 43kvinnor till 

rekryterades via 
organisationer och 12 via 

snöbollsurval.  

Tematisering skedde. Hantering av data 

underlättades med hjälp av 

programpaketet Nvivo. 

Lotta Lindh-

Åstrand, Mikael 
Hoffmann, Mats 

Hammar, Karin I 

Kjellgren 
[2007] 

Sverige 

Women’s 

conception of the 
menopausal 

transition- a 

qualitative study 

Kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

 Ändamålsenligt urval.  Via 
kvinnorelaterade kliniker 

och via anställda 

sjuksköterskor 
rekryterades 26 kvinnor. 

 20 kvinnor med den 
genomsnittliga åldern för 

klimakteriet. 

 6 kvinnor föll bort. 

Fenomenologisk metod bestående av sju 

steg. 

S. V. Doubova, C. 

Infante-Castañeda, I. 

Martinez-Vega och 
R. Pérez-Cuevas 

[2012] 

Mexiko 

Toward healthy 

through 

empowering self-
care during the 

climacteric stage 

Explorativ kvalitativ 

ansats. 

Gruppterapimöte med 
utformade guider för 

ändamålet. 

 Ändamålsenligt urval. 

Kvinnorna blev tillfrågade 

för deltagande under 
konsultation på 

hälsocentral.  

 121 kvinnor mellan 45-59 

år. 

 Bortfall framgår ej. 

Kodning skedde. 

 

*Trots begränsningar i sökriterierna så exkluderades inte denna artikel under datainsamlingen. Detta 

uppmärksammades sent i uppsatsskrivandet och artikeln ingår därför i denna studies resultat. 
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Bilaga 2.  

Presentation av författare, syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Daniel Delanoë, Selma 

Hajri, Annie Bachelot, 

Dorra Mahfoudh 
Draoui, Danielle 

Hassoun, Elise 

Marsicano, Virginie 
Ringa 

Att bedöma upplevelsen av 

klimakteriet i förhållande 

till kultur, 
levnadsförhållanden, 

födelseland och sociala 

relationer.   

Tunisiska kvinnor i arbetarklassen erfarade intensiva symptom och 

ett starkt socialt förfall. Majoriteten av franska kvinnor hade färre 

symptom och ej så stor påverkan i det sociala värdet. Skillnad i 
upplevelser beroende på etnicitet. Många yttre faktorer som påverkar 

kvinnans upplevelser av klimakteriet.  

Lotte Hvas  

 

Att beskriva menopausala 

kvinnors erfarenheter av att 
bli äldre. 

Varierade syner på åldrandet samt den menopausala processen, alla 

utom en hade positiva synpunkter på åldrandet. Kvinnorna beskrev 
sig så mer erfarna, hade mer frihet, ökat självförtroende. Negativa 

synpunkter var mest relaterat till kroppsliga förändringar. 

Eun-Ok Im, Yi Liu, 

Sharon Dormire och 
Wonshik Chee 

Att beskriva upplevelsen 

av klimakteriefasen hos 
vita medelålders kvinnor. 

Kvinnor omdefinierade sig själv i samband med klimakteriet. 

Optimism, försökte skratta bort symptom,  ville lyfta sin inre styrka 
och motivera sig för att utstå fasen. Många tyckte att generation och 

livsstilsförändrarna var viktigare än etniska skillnader. Ej nöjda med 

hjälp ifrån vården.  

Sheri L. Price, Sandra 

Storey och Margaret 

Lake 
 

Att beskriva upplevelserna 

av klimakteriet hos de 

kvinnor som bodde utanför 
stadskärnan. 

Vill ha ökat förståelse för menopausalrelaterade symptom inklusive 

förändringar i den psykiska och mentala hälsan. Är kritiska och vill 

sortera bland för mycket otillförlitlig information om klimakteriets 
symptom. Klimakteriet påverkar dess personliga relationer. Främsta 

copingstrategierna är att få socialt stöd och humör. 

Sharon A. George  Att beskriva erfarenheterna 

från övergången till 
klimakteriet hos 

amerikanska kvinnor samtt 

att identifiera likheter och 
olikheter i upplevelser hos 

olika individer i 

klimakteriefasen. 

Alla hade olika upplevelser. Unika till varje perspektiv. Förvirring, 

livsresa,  vissa hade påtagliga nattsvettningar andra inte. Svårt att 
förstå om man var i menopause, uteblivna symptom, stora 

oregelbundna blödningar. 

Serap Y Cifcili, Mehmet 

Akman, Abdullah 

Demirkol, Pemra C 
Unalan och Etienne 

Vermeire 

 

Att undersöka Turkiska 

kvinnors erfarenheter om 

menopause och 
hormonterapi  för att ge 

hälso-och 

sjukvårdspersonal en 
inblick i behov och 

förväntningar som kvinnor 

har under klimakteriet. 

Naturlig övergång och process i livet. Känsla av renlighet och 

bekämt att ej ha mens. Positiv påverkan på hälsa. Värmevallningar, 

åldrande, svårighet i kärleksrelation. Osteoporos är en 
orolighetsfaktor. 

Suzanne K Marnocha, 

Marshelle Bergstrom 

och Leona F Dempsey 
 

Avslöja kvinnors 

personliga upplevelser av 

perimenopause och 
menopause. 

Förvirring, skam, oregelbundna blödningar,  för lite kunskap om 

fenomenet, ej hörda från sjukvård, känslig, acne, olika 

skolbokssymptom, milstolpe, förslust i att fertila åldern är upphörd 

Sharron Hinchliff, 

Merryn Gott och 

Christine Ingleton 
 

Sexuella förändringar som 

kvinnor kan erfara under 

menopause och vilken 
inverkan det har på det 

psykiska välmåendet. 

Identifikation av förändringar i sexuell samlevnad. 

Abbey Hyde, Jean Nee, 
Etaoine Howlett, 

Michelle Butler och 

Jonathan Drennan 
 

Analysera hur lesbiska och 
heterosexuella kvinnor 

upplever upphörandet av 

menstruationer i 
klimakteriefasen och 

betydelsen för upplevelser. 

Både positiva och negativa upplevelser av menstruationens 
upphörande i samband med klimakteriet. 

Lotta Lindh-Åstrand, 

Mikael Hoffmann, Mats 
Hammar, Karin I 

Kjellgren 

Undersöka  hurvida 

kvinnors uppfattningar  
varierar mellan de kvinnor 

som söker till medicinsk 
rådgivning pågrund av 

klimakteriska besvär och i 

Varierande uppfattningar beträffande psykiska förändringar, den 

menopausala övergången beskrivs som en naturlig process i livet. 
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så fall, vilka är 

skillnaderna? 

S. V. Doubova, C. 

Infante-Castañeda, I. 

Martinez-Vega och R. 
Pérez-Cuevas 

 

Identifiera förändringar 

som skett efter att kvinnor 

samtalat med varandra 
gällande oro och behov 

under klimakteriefasen 

samt egenvård 

Kvinnor i klimakteriefasen önskar mer kunskap om psykiska, fysiska 

samt sociala behov och påverkbara faktorer för hälsan. En ökad 

egenmakt under klimakteriet kan förbättra uppfattningen i detta 
skede likväl som egenvård 


