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Sammanfattning 
Bakgrund: Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogen-beroende sjukdom 
där livmoderslemhinnan har spridit sig utanför livmodern och väl där framkallar 
inflammatoriska reaktioner, vilka resulterar i blödningar och ärrvävnad. 
Framträdande symptom är kraftig mensvärk, smärta vid samlag, blod i urinen, 
förstoppning, diarré och uppblåsthet. Enligt flera studier påverkar endometrios alla 
aspekter i kvinnans liv och majoriteten av kvinnor med endometrios uttrycker sig 
negativt gällande bemötande i vården. 
Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 
Metod: En empirisk kvalitativ studie av bloggtexter utfördes där Google användes 
som sökdatabas. Analysen skedde utifrån en induktiv ansats samt Fribergs femstegs 
analysmodell. 
Resultat: Kvinnorna med endometrios upplever att sjukdomen begränsar dem 
fysiskt, socialt och psykiskt i livet. Resultatet visar även att kvinnor med endometrios 
upplever minskad livskvalitet. 
Slutsats: Endometrios är en sjukdom som har en negativ inverkan på mer eller 
mindre alla aspekter i kvinnors liv. Eftersom endometrios är en dold och 
stigmatiserad sjukdom som många personer aldrig hört talas om, är det av största 
vikt att öka kunskap och förståelse kring sjukdomen samt hur den påverkar de 
drabbade.  
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It is not just menstrual pain - blogger’s experience of living with 
endometriosis 
	

Summary 
Background: Endometriosis is a chronic, inflammatory, estrogen-dependent 
disease where endometrial tissue is spread outside the uterus where it induces an 
inflammatory reaction, which can result in bleeding and scar tissue. Prominent 
symptoms are heavy period pain, pain during intercourse, hematuria, constipation, 
diarrhea and bloating. According to several studies, endometriosis affects all aspects 
of woman’s life. The majority of women experience a negative treatment in care.  
Aim: To highlight women’s experiences of living with endometriosis.  
Method: An empirical qualitative study on blog texts was performed where Google 
was used as a search database. The analysis was based on an inductive approach and 
Friberg’s five-step analysis model. 
Results: The disease limits women with endometriosis physically, socially and 
psychologically in life. The results also show that women with endometriosis 
experience a reduced quality of life. 
Conclusion: Endometriosis is a disease that has a negative impact on more or less 
all aspects in women’s lives. Since the disease is hidden and stigmatized, a lot of 
people are not aware of it. It is vital to increase awareness and understanding about 
endometriosis and how it affects the patients.  
 
Keywords Endometriosis, experience, pain, quality of life 
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Inledning 
En av tio kvinnor mellan åldrarna 15 – 49 är idag drabbade av endometrios, det vill 
säga över 176 miljoner runt om i världen (Adamson, Kennedy & Hummelshoj, 2010; 
Farrell & Garad, 2012; Quilliam, 2014). I Sverige är cirka 200 000 kvinnor drabbade 
(Andersson, 2015). Trots det höga antalet är sjukdomen inte tillräckligt 
uppmärksammad och har, sedan den illustrerades av kirurgen Thomas Cullen 1908, 
kallats för “den dolda sjukdomen’’ (Adamson, Kennedy & Hummelshoj, 2010; Farrell 
& Garad, 2012; Quilliam, 2014). Att kunskapen för sjukdomen inte är stor, varken i 
vården eller i allmänheten kan dels förklaras med att sjukdomen inte är livsh§otande, 
vilket leder till att den prioriteras lågt och inte uppmärksammas (Denny, 2009). 
 
 

Bakgrund 

Endometrios 
Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogen-beroende sjukdom där 
livmoderslemhinnan har spridit sig utanför livmodern och väl där framkallar 
inflammatoriska reaktioner, vilka resulterar i blödningar och ärrvävnad (Blomberg, 
2008a; Denny & Mann, 2007a; Farrell & Garad, 2012). Livmoderslemhinnans 
fysiologiska funktion är att innan menstruation reagera på kroppens hormoner och 
förbereda sig på graviditet genom att producera röda blodkroppar och vitala 
kemikalier. Då ägget/äggen inte befruktas lossnar de röda blodkropparna vilket 
resulterar i att kvinnan menstruerar. Vid endometrios finns delar av 
livmoderslemhinnan utanför livmodern, vilka kallas för lesioner. Lesionerna kan 
sätta sig på exempelvis äggstockar, bukhinnan, urinblåsan samt i värre fall i/på 
mellangärdet, lever, ögon, hjärna och lungor. En gång i månaden reagerar lesionerna 
på hormonerna som produceras innan menstruation och blöder invärtes på de 
ställena som de sitter på, där blödningen inte har någonstans att ta vägen. Av denna 
anledning framkallas inflammation och kronisk smärta. Det finns än idag ingen klar 
förklaring till vad som orsakar sjukdomen, dock finns det flertalet teorier kring hur 
den uppkommer (Arbique, Carter & Van Sell, 2008). 
 
Framträdande symptom är kraftig mensvärk, smärta vid samlag, blödningar från 
lesioner, blod i urinen, förstoppning, diarré och uppblåsthet. Uppblåstheten blir 
uttalad speciellt i samband med menstruation och ägglossning (Blomberg, 2008a). 
Smärta är alltså ett påtagligt symptom som inte är beroende av svårighetsgraden av 
sjukdomen utan på vart de spridda slemhinnorna sitter i kroppen. Cirka 75 % av de 
drabbade kvinnorna lider av kraftig mensvärk och/eller kroniska bäckensmärtor. 
Smärtorna kan uppkomma i skov samt i samband med ägglossning, samlag eller 
toalettbesök (Farrell & Garad, 2012). Den kraftiga mensvärken uppkommer oftast 
innan menstruation och intensifieras under de första kommande blödningsdagarna. 
Smärtan beskrivs som krampliknande, molande, huggande och skärande som kan 
sprida sig till ben, rygg, könsorganet, eller anus. Symptomen kan skilja sig från 
individ till individ beroende på kvinnans ålder, vilka organ som är utsatta samt andra 
sjukdomar hon har (Blomberg, 2008b; Sheaves, 2013). Endometrios graderas från 
minimal till svår, dock kan mycket svåra symptom upplevas vid minimal endometrios 
samt inga symptom vid svår. Eftersom smärta har en stor påverkan hos 
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endometriosdrabbade resulterar det i utmattning, dels på grund av sjukdomen i sig 
och dels på grund av sömnbrist (Denny & Mann, 2007b; Nunes, Ferreira & 
Bahamondes, 2015). Svåra smärtor kan leda till frånvaro från skola eller arbete och 
därför bör dessa symptom tas på allvar (Farrell & Garad, 2o12). 
 
Smärta vid samlag har en stor påverkan på sexlivet och minskar därmed 
möjligheterna till befruktning. Smärtorna som uppkommer vid samlag hos kvinnor 
med endometrios beror på penetrationen på lesionerna på de närliggande organen, 
som exempelvis urinblåsan eller rektum (de Ziegler, Borghese & Chapron, 2010). Hos 
kvinnor som drabbats av infertilitet är det över 30 % som har diagnosen endometrios 
(Farrell & Garad, 2012). Det är okänt hur endometrios orsakar infertilitet, därför 
pågår det idag stora diskussioner om sambandet mellan endometrios och infertilitet. 
Det finns teorier som förespråkar att lesionerna ersätter frisk äggstocksvävnad och 
utövar toxiska effekter där. Den inflammatoriska processen som startar därefter 
frisätter cytokiner och andra giftiga ämnen som är skadliga för fertiliteten (Pfeifer et 
al., 2012). Däremot förkastar Farrell och Garads (2012) teorin om att ärrvävnad i 
äggledarna skulle orsaka infertilitet. Detta för att det sällan hittas lesioner där. 
 
Ett tillvägagångssätt för att diagnostisera endometrios är att till en början få 
information om den drabbades anamnes. Menstruationsdebuten är betydelsefull för 
diagnostiseringen samt när och hur ofta smärta vid samlag, svårigheter vid 
toalettbesök, svåra menssmärtor och bäckensmärtor förekommer i månaden. Även 
undersökning av bukhinnan kan genomföras då lesioner kan ha satt sig i bukhinnan. 
Det mest lämpliga tillfället att utföra denna typ av undersökning är under kvinnans 
menstruation då mensvärken är som mest påtaglig. Dock kan smärtorna vara så 
intensiva att undersökningen inte kan utföras och då får andra typer av 
undersökningar övervägas, såsom ultraljud och datortomografi (Denny & Mann, 
2007a). 
 
Om en kvinna har en mor eller syster med endometrios löper hon sex gånger större 
risk att drabbas själv (Ahn et al., 2015). Riskfaktorer för endometrios är lågt BMI, 
rökning, alkoholkonsumtion eller tidig menstruationsdebut (McKenzie, 2015). Den 
genomsnittliga tiden för att få en diagnos är sex till sju år på grund av diffusa 
symptom. Bristen på non-invasiva undersökningar är ytterligare en anledning till 
försenad diagnostisering (Ahn et al., 2015). Laparoskopi är en form av 
titthålsoperation och är den enda metoden som med säkerhet kan diagnostisera 
endometrios, varför den ska prioriteras (Farquhar, 2007; Farrell & Garad, 2012). 
Med hjälp av denna metod ges en direkt överblick av vävnader inne i livmodern. Det 
finns även biopsier som kan utföras på livmoderslemhinnan där det kan upptäckas 
små specifika sensoriska nervfibrer som är förknippade med endometrios. Forskning 
försöker idag att utveckla non-invasiva metoder för att diagnostisera sjukdomen. Ett 
exempel på en sådan metod är att kunna använda sig av urinprov (Farquhar, 2007; 
Farrell & Garad, 2012). 
 
Som i många behandlingsmetoder för olika sjukdomar används både medicinsk och 
kirurgisk behandling. Alla former av medicinsk behandling för endometrios är 
preventiva och stör äggstocksfunktionen. Dock gör de sin verkan på smärta och 
förebygger uppkomst av symptom efter kirurgiska behandlingar. Ytterligare 
medicinsk behandling finns i form utav anti-inflammatoriska läkemedel och hormon-
terapier (de Ziegler et al., 2010; Farrell & Garad, 2012). För att uppnå en så 
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framgångsrik behandling som möjligt ska det resultera i prevention av fortskridning 
av symptom, att den drabbade känner sig ha kontroll över smärta och oregelbundna 
blödningar, upplevd livskvalitet samt bibehållen reproduktiv hälsa (Bodén, Wendel & 
Adolfsson, 2013; Cox, Henderson, Wood & Cagliarini, 2003; Sheaves, 2013). Enligt 
Kulp & Taylor (2009) är det även viktigt att som vårdgivare till endometriosdrabbade 
ha i åtanke att varje kvinna har sina egna unika mål gällande behandling. Efter att 
kvinnor har prövat medicinsk behandling utan resultat vänder de sig ofta till 
kirurgisk behandling, då titthålsoperation övervägs. Tidigare studier visar att 
kvinnans fertilitet kan förbättras nio till tolv månader efter en titthålsoperation 
(Farquhar, 2007; Sheaves, 2013). 70 % av de kvinnor mellan åldrarna 19-29 som 
genomgår kirurgiska ingrepp gör oftast fler ingrepp då endometrios är en 
återkommande sjukdom och resulterar i flertalet kirurgiska behandlingar (de Ziegler 
et al., 2010; Farrell & Garad, 2012). En myt gällande kirurgisk behandling är att 
borttagning av livmodern kan bota endometrios, vilket inte är fallet. Studier har visat 
att de kvinnor som opererat bort livmodern har återfått sina symptom trots ingreppet 
(Denny & Mann, 2007a).  
 

Livskvalitet och endometrios 
Världshälsoorganisationen (2017) definierar livskvalitet på följande sätt: 

‘’...an individual's perception of their position in life in the context of the 
culture and value systems in which they live and in relation to their goals, 
expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept 
affected in a complex way by the person's physical health, psychological 
state, personal beliefs, social relationships and their relationship to 
salient features of their environment.’’ 

 
Livskvalitet är sammanfattningsvis ett brett begrepp med flertalet teorier. Enligt 
Brülde (2003) är den centrala tesen i den hedonistiska teorin att en persons 
upplevelser är grunden till hur livskvaliteten resulterar sig i dennes liv. Livskvaliteten 
beror alltså på om personen mår bra eller dåligt vilket leder till en bättre respektive 
sämre livskvalitet. Önskeuppfyllelseteorin förespråkar att livskvalitet beror på i vilken 
utsträckning personen har det liv den vill ha. Om personen uppfyller fler önskemål 
genom livets gång och upplever mindre motviljor leder detta till bättre livskvalitet. 
Den objektivistiska pluralismen talar om vad som har instrumentellt värde och 
positivt samt negativt finalt värde för oss vilket kan komma att påverka upplevelsen 
av livskvalitet. Instrumentellt värde innebär vad som är bra för oss som medel till 
något annat, exempelvis pengar, och positivt finalt värde är vad som är bra för oss 
som mål, exempelvis lycka. Negativt finalt värde kan då vara att känna sig olycklig. 
Brülde (2003) förklarar att livskvalitet handlar till stor del om individens egna 
definitioner av positivt och negativt finalt värde.  
 
En studie kring sambandet mellan livskvalitet och endometrios visade att 
livskvaliteten hos vissa kvinnor med endometrios är lika låg som hos kvinnor med 
cancer. Ungefär 55% av dessa kvinnor uppvisar emotionella rubbningar som kräver 
professionell hjälp som med exempelvis depression eller panikattacker (de Sousa, de 
Souza, Zomkowisk, da Rosa och Sperandio, 2016). 
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Endometrios och det dagliga livet 
Tiden innan diagnosen endometrios ställs medför ofta en lång period av dålig 
livskvalitet, intuitiva copingstrategier och livsstilsförändringar. Oro, depression, 
relationsproblematik och smärtsamma samlag, begränsningar i fritidsaktiviteter, 
sociala evenemang samt inkomstbortfall är vanligt förekommande (Blomberg, 
2008b; Denny, 2009; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014). Även den 
kroniska smärtan påverkar livet då den försämrar koncentrationsförmågan och 
tömmer personen på energi. Smärta kan också göra att kvinnan isolerar sig, inte 
vågar prata om sina problem på grund av skam samt inte vågar ta del av 
framtidsplaner och livets möjligheter (Blomberg 2008b; Moradi et al., 2014). Trots 
lidande, dålig livskvalitet och livsstilsförändringar förvärvsarbetade eller studerade 
majoriteten av kvinnorna med endometrios. Dock kunde deras prestationer på 
arbetet eller i skolan vara nedsatta (Blomberg, 2008b; Denny, 2004; Fourquet et al., 
2010; Nnoaham et al., 2011). Enligt flera studier påverkar endometrios, liksom 
många andra långvariga och begränsande sjukdomar, alla aspekter i kvinnans liv. 
Hur påverkan på livet upplevs är dock väldigt individuellt (Cox et al., 2003; Denny, 
2009, 2004; Fourquet et al., 2010; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 
2014). 
 
För många kvinnor med endometrios har ovissheten en påverkan på det vardagliga 
livet. Att inte veta hur sjukdomen och symptomen kommer att te sig från dag till dag 
eller från morgon till kväll gör att de ständigt känner sig oroliga när de inte vet hur de 
kommer må och hur deras liv kommer att påverkas (Denny, 2009). Att vara osäker på 
både behandling samt på hur sjukdomen utvecklas gör att kvinnorna blir försiktiga 
med att planera och förutse framtiden (Denny, 2009, 2004). Även i en studie av 
Moradi et al. (2014) berättar kvinnorna att sjukdomen är mycket oförutsägbar. De 
känner att de alltid måste planera livet utifrån sjukdomen och kan därför inte planera 
saker varken i nutid eller framtid. Många känner att sjukdomen styr och kontrollerar 
hela livet. Som vid många andra kroniska sjukdomar blir kvinnorna här experter på 
sin sjukdom samt på hur de ska gå tillväga för att hantera den (Cox et al., 2003; 
Denny, 2009). 
 
Enligt många studier har kvinnor med endometrios uttryckt att sjukdomen hade en 
stor negativ påverkan på deras sexliv, främst på grund av att de hade smärta och 
blödde både under och efter sex (Denny, 2004; Denny & Mann, 2007b; Fourquet et 
al., 2010; Moradi et al., 2014). Att inte kunna ha sex påverkar kärleksrelationer och 
många kvinnor känner att de inte kan ha en partner, eller har mycket svårt att hitta 
en partner. Att minska frekvensen av samlag, vara rädd för att ha sex och att inte 
kunna få orgasm skapade stor frustration i partnerrelationen, vilket till slut kunde 
leda till uppbrott i relationen (Cox et al., 2003; Denny, 2004; Denny & Mann, 2007b; 
Huntington & Gilmour, 2005 Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016a). Hos 
par som var gifta var infertilitet eller osäkerhet att inte kunna få barn den främsta 
orsaken till skilsmässa (Moradi et al., 2014). Många kvinnor kände att de inte hade en 
stöttande eller förstående partner, vilket även var en faktor till att en relation 
avslutades (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016a). Dock menar andra 
studier att kvinnorna upplevde sig ha en mycket stöttande partner (Denny, 2004; 
Denny & Mann, 2007b; Roomaney & Kagee, 2016a). Vissa kvinnor kände även en oro 
inför att starta en ny partnerrelation och valde därför att förbli singlar (Moradi et al., 
2014). Viktigt att ta upp är att symptomen vid endometrios inte enbart påverkar 
partnerrelationer, utan alla sociala relationer med andra människor (Cox et al., 2003; 



	

	 	 	5	

Moradi et al., 2014). 
 
Vissa kvinnor kände att sjukdomen inte påverkade deras liv alls och att sjukdomen 
istället för negativ påverkan hade en positiv påverkan på deras liv, till exempel att de 
började äta nyttigare, slutade röka och började träna. Enligt Quilliam (2014) beskrivs 
även att egenvård i form av träning, kostförändring samt minskad stressupplevelse 
kan bidra till lättnad och hanterbarhet i vardagen. Trots sjukdomen är många 
kvinnor hoppfulla och positivt inställda inför framtiden (Denny, 2004; Denny, 2009). 

Bemötande i vården 
Majoriteten av kvinnor med endometrios uttrycker sig negativt gällande bemötande i 
vården. Enligt flera studier känner de sig inte respekterade och illa behandlade av 
vårdpersonalen samt att de är ”jobbiga” att handskas med (Blomberg, 2008; Cox et 
al., 2003; Denny, 2009; Moradi et al., 2014). Vissa kvinnor har dock uttryckt att 
vårdpersonalen varit väldigt öppna för samtal, förstående och sympatiska, vilket har 
givit dessa kvinnor en positiv upplevelse av vården (Denny & Mann, 2008; Moradi et 
al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016a). Brist på respekt i vården resulterar i många fall 
att kvinnorna väntar med att söka hjälp för sina symptom. Mycket beroende av att 
vården ser dessa smärttillstånd som vanliga kvinnoproblem (Denny, 2004; Denny, 
2009; Denny & Mann, 2008; Farrell & Garad, 2012; Huntington & Gilmour, 2005; 
Moradi et al., 2014; Seear, 2009a). Enligt Seear (2009a) är även okunskap en faktor 
till varför kvinnorna inte söker vård i första hand. Detta bekräftar också Fourquet et 
al. (2010) och Moradi et al. (2014), som vidare tar upp att många kvinnor som får 
diagnosen endometrios inte vet vad det är och har aldrig tidigare hört talas om 
sjukdomen innan diagnosen ställdes. Många av dessa kvinnor upplever även att de 
inte får tillräckligt med information om sjukdomen i samband med diagnostisering 
(Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). I genomgångna studier framkom 
att de drabbade kvinnorna kände att vårdpersonalen såg förbi alla problem och 
endast rekommenderade dem att ta receptfria läkemedel mot smärtan. Detta skapade 
i sin tur ofta en dålig stämning mellan dem och vårdpersonalen (Denny, 2009; Denny 
& Mann, 2008; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016a). Utöver detta 
upplevdes det att vårdpersonal inte tog deras symptom på allvar och att personalen 
inte lyssnade på dem. När de väl fick diagnosen upplevde de irritation över 
vårdpersonalens nonchalans (Denny, 2009; Denny & Mann, 2008; Moradi et al., 
2014). Kvinnor med endometrios fick ofta höra, både av sina familjer och av 
vårdpersonal, hur de misslyckats när de inte kunnat hantera 
menstruationssmärtorna som andra kvinnor (Denny, 2009; Denny & Mann, 2008). 
Detta innebär att kvinnorna kan känna irritation och ilska då de upplever att 
vårdpersonal har svårt att förstå deras situation (Denny, 2009). 
 
Efter att diagnosen ställts låg det största fokus i omvårdnaden ofta på smärtan. 
Kvinnorna fick skatta sin smärta, relaterat till sin endometrios, men frågades sällan 
om hur länge smärtan pågått samt hur sjukdomen påverkar deras dagliga liv (Denny, 
2004; Denny, 2009). För vårdpersonal var det alltså viktigt att fokusera på graden av 
smärta genom användning av olika mätinstrument. För de drabbade var det dock av 
lika stor vikt att fokusera på smärtans duration för att utifrån det avgöra huruvida de 
kan fungera i vardagen och upprätthålla sociala relationer (Denny, 2009). 
 
Som sjuksköterska har man en unik roll i bemötandet med kvinnorna då samtal om 
känsliga ämnen kan genomföras och där sjuksköterskan kan visa att hon stöttar 
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kvinnorna samt tar deras symptom på allvar (Denny & Mann, 2007a). Genom att 
bemöta kvinnorna med respekt och förståelse bidrar sjuksköterskan till att förebygga 
några av de negativa upplevelser som kvinnorna ofta stöter på (Denny & Mann, 
2007a). 
 
Ett arbete med att ta fram nationella riktlinjer för vård av endometrios har nu 
påbörjats i Sverige då både kvinnor med endometrios samt vårdpersonal uttryckt ett 
behov av att ta fram detta då kännedom om sjukdomen är låg. Riktlinjerna syftar till 
att förtydliga vilka insatser och åtgärder som sjukvården bör satsa på och vilka som 
kan prioriteras ner, vilket i sin tur innebär att sjukvården kan erbjuda kvinnorna en 
kunskapsbaserad samt en god och säker vård. Riktlinjerna ska även öka 
förutsättningar för likvärdig vård (Socialstyrelsen, 2016). 
 
 

Problemformulering 
Skälen till val av detta ämne är att uppmärksamma endometrios mer än vad den är 
idag. Detta är en sjukdom som bör tas på allvar, både i samhället och i vården samt 
som inte borde orsaka längre lidande för kvinnorna än nödvändigt. Viktigt är därför 
att upplysa om hur sjukdomen påverkar de drabbade samt vad påverkan i sin tur 
innebär för kvinnorna. Det förekommer redan relevant forskning inom ämnet, vilken 
beskriver kvinnors upplevelser av endometrios. Dock vill författarna av denna studie 
belysa kvinnornas egna berättelser utanför forskning.  
 
 

Syfte 
Att belysa kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 
 
 

Material och metod 

Design 
En empirisk kvalitativ studie av bloggtexter utfördes. I och med att denna studie 
studerade kvinnors subjektiva upplevelser att leva med endometrios blev 
datainsamlingen därmed kvalitativ, som avses att studera personers levda 
upplevelser av ett fenomen (Friberg, 2012; Henricson & Billhult, 2012). Analysen 
skedde utifrån en induktiv ansats, vilket innebar att texterna analyserades 
förutsättningslöst för att sedan skapa en förståelse (Henricson & Billhult, 2012).  

Urval och datainsamling 
Det grundläggande inklusionskriteriet var ett strategiskt urval på kvinnor över 18 år 
med diagnosen endometrios samt som skrev sina bloggar på svenska. Bloggarna 
skulle innehålla text som svarade mot syftet. Det senaste inlägget i samtliga bloggar 
skulle vara skrivet senast ett år tillbaka, alltså januari 2016. Bloggar skrivna av 
personer under 18 år och som inte hade fått diagnosen endometrios bekräftad av en 
läkare exkluderades. Även bloggtexter som var lösenordsskyddade, skrivna mer än tio 
år tillbaka, det vill säga år 2007 eller tidigare, samt bloggar där närstående skrev om 
deras barn med endometrios exkluderades. 
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Google användes som sökdatabas där sökorden ‘’2017 + blogg + endometrios’’ gav 
327 000 träffar. De tio första träffarna skumlästes för att få en ungefärlig uppfattning 
om att inehållet på vardera blogg var tillräcklig för datainsamling. Utav dessa tio 
bloggar valdes sedan fyra bloggar ut, vilka uppfyllde inklusionskriterierna. 

Forskningsetiska överväganden 
I alla forskningssammanhang tillämpas forskningsetik, vilket syftar till att värna om 
berörda människors integritet, självbestämmande och lika värde (Kjellström, 2012). 
Bland annat innebär det att bloggförfattarnas personuppgifter behandlas 
konfidentiellt så att obehöriga inte kan ta del av eller ledas till de känsliga uppgifter 
som analyserats i en studie. Genom att exempelvis byta namn på personer kan detta 
uppnås (Skärsäter & Ali, 2012). 
 
Enligt Skärsäter & Ali (2012) är de etiska aspekternas riktlinjer för forskning på 
internet oklara. Det pågår diskussioner gällande informerat samtycke från deltagare 
som använder sig av offentlig kommunikation på internet. Vissa forskare förespråkar 
att informerat samtycke inte är nödvändigt vid datainsamling från exempelvis 
bloggar av den anledningen att deltagarna är medvetna om att deras texter är 
offentliga och kan därför användas som forskningsändamål. Även Persson (2010) 
menar att så länge deltagarnas identitet skyddas kan ‘’tjuvlyssnade samtal’’, vare sig 
det sker på nätet eller utanför nätet, användas som forskning och vara etiskt 
försvarbart.  
 
Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) skiljs de etiska bestämmelserna åt 
beroende på om personuppgifterna som behandlas är strukturerade eller 
ostrukturerade. Med strukturerade personuppgifter menas uppgifter som ingår eller 
avses att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter. Personuppgifter som 
återkommande ses i löpande text anses dock vara ostrukturerade. Vid behandling av 
strukturerade tillämpas betydligt fler etiska regler än vid behandling av 
ostrukturerade (SFS 1998:204). Vad gäller bloggar förekommer personuppgifter, 
både känsliga och icke känsliga, frekvent i löpande text, vilket då kan kopplas till 
personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som ostrukturerat material. Då lagen uttrycker 
undantag för behandling av känsliga personuppgifter, till exempel när 
personuppgifterna på ett tydligt sätt är offentliggjorda har inte informerat samtycke 
inhämtats av bloggarna som ingår i denna uppsats. 
 
Enligt §6 i personuppgiftslagen (SFS 1998:204) tillämpas inte heller lagen för 
behandling av personuppgifter som en person utför av rent privat bruk, vilket även 
tolkas som att personuppgifterna är offentliga. Detta är ännu en anledning till att 
data inhämtats utan informerat samtycke. 
 
Även lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 
innehåller bestämmelser om etik och etikprövning av forskning gällande människor 
samt även samtycke till den typen av forskning. Lagens syfte är att skydda enskilda 
individer samt respekten för människor och ska tillämpas på forskning som 
behandlar känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Dock omfattar inte 
lagen arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning, vilket är en anledning 
till att den inte tillämpats i detta arbete. 
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Dataanalys 
Fribergs femstegs analysmodell valdes vilken riktar sig till analys av kvalitativ forskning 
(Friberg, 2012). Bloggarna delades upp så att två var lästes. Det första steget innebar att 
författarna läste de två bloggarna de blivit tilldelade från det första skrivna inlägget till 
det senaste, vilket resulterade i totalt 1024 blogginlägg av varierande längd. Detta tog 
cirka 50 timmar att genomföra. Det andra steget innebar att meningar relaterade till 
syftet i bloggarna kopierades och som tredje steg klistrades in och sammanställdes i 
totalt fyra Word-dokument, ett för varje blogg. Dessa fyra Word-dokument analyserades 
noggrant flertalet gånger, två dokument per författare, för att sedan markera nyckelfynd 
i texterna. I steg fyra bytte författarna Word-dokumenten med varandra för att 
diskutera likheter och skillnader. Slutligen diskuterades nyckelfynden från 
bloggtexterna fram till tre kategorier. På detta sätt uppvisades de olika bloggförfattarnas 
upplevelser av att leva med endometrios som resultat i studien. För att skydda 
bloggförfattarnas identiteter används fiktiva namn när citat presenteras. 
 
 

Resultat 
De tre kategorierna som sammanställts är “Att ständigt vara påverkad’’, “Att ha 
sjukdomen som arbete’’ samt “Att längta efter livet’’.	

Att ständigt vara påverkad 
Gemensamt för de fyra kvinnornas upplevelser av att leva med endometrios är att de 
genomgår mer eller mindre daglig smärta och detta resulterar i en omfattande 
påverkan på deras liv. De upplever att smärtan är en stor begränsning fysiskt, socialt 
och psykiskt. 
 
För kvinnorna innebär den ständiga smärtan mycket begränsningar i det dagliga livet 
där de inte kan utföra vardagssysslor som till exempelvis städning, tvättning eller 
matlagning. Svårigheter med toalettbesök eller att endast gå eller stå upp kan vara 
problematiskt för dem.  
 

“Jag har svårt att städa, då det krävs att jag böjer mig, sträcker mig, 
lyfter, drar och lyfter tunga saker. Jag har svårt att sköta tvättstugan 
eftersom det innebär spring i trappor… Jag har svårt att klara av 
matlagning då jag har svårt att stå längre perioder…’’ (Alicia) 

 
Att inte kunna utföra vardagliga sysslor på grund av intensiva smärtor 
resulterar i mycket sängliggande och de blir beroende av närståendes hjälp. 
Detta får kvinnorna att känna sig “invalidiserade’’ och “knappt 
funktionsdugliga’’. Smärtan beskriver Klara på följande sätt:  

 
“Från att det känns som att bli knivhuggen om och om igen i livmodern, 
så börjar det mer och mer kännas som att någon nu också vrider runt en 
kniv runt om vid hela livmodern. Smärtan sprider sig ner ilande och 
ihållande längs benen och upp längs nedre delen av ryggen.’’ (Klara) 

 
Förutom att dessa kvinnor inte kan utföra dagliga sysslor i hemmet upplever de att  
smärtan till stor del även påverkar deras sömnvanor då den ibland blir så påtaglig att 
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det inte går att sova. Detta leder till trötthet, orkeslöshet och utmattning under 
dagarna. Smärtan bidrar även till försämrad aptit, svimningar, illamående, yrsel, 
muskelspänningar samt stelhet. Kvinnorna får ofta ta smärtstillande läkemedel som 
ibland inte ger verkan alls, och då får de välja mellan att härda ut eller söka akutvård. 
 
Att försöka njuta under samlag kan vara ett stort bekymmer för dessa kvinnor vilket 
innebär att de ofta måste avstå från sex på grund av intensiva smärtor. Smärtan 
minskar sexlusten och försvårar förmågan att bli upphetsad.  
 

“Smärtan vid samlag kom smygande. Det började med obehag… Efter det 
fick jag smärta efter samlag - både direkt efter och under dagen efter... 
‘’Djup samlagssmärta’’ fick sin förklaring… Ibland när det varit riktigt 
illa, har jag inte kunnat sitta efteråt - inte ens mjukt…’’ (Alicia) 

 
På grund av smärtorna känner kvinnorna sig begränsade från att träna, studera, 
arbeta och träffa nära och kära, vilket leder till att deras personliga relationer 
påverkas. Tove uttrycker sig att hon “ofta får tacka nej till jobb, fester och sociala 
sammanhang” och därför känns detta som “en förlust i relationer’’. För de kvinnorna 
som studerar leder frånvaro från skolan till att de ligger efter i kurser och för de som 
arbetar leder frånvaro till minskad lön. Kvinnorna upplever att de blir misstrodda av 
samhället, att deras symptom inte tas på allvar. Detta kan leda till att kvinnorna 
bestämmer sig för att vara isolerade. De upplever sig vara en belastning för samhället. 
 

“...oftast känner jag mig bara som en större börda. Både för samhället, 
vänner, familj, studier och arbete’’ (Tove) 

 
Gällande den sociala påverkan på kvinnornas relationer med sina partners och deras 
sexliv beskrivs hur samlivet påverkas av deras smärtor. Alicia uttrycker sig att “Det 
handlar i högsta grad om relationen… Vårt samliv är inte enkelt. Det påverkar mig. 
Det påverkar min man…’’. Tove beskriver en press som i att ha sex för att inte bli 
lämnade av sin partner: “Sex blir oskönt, ångestfyllt och ibland i tvång. Man tvingar 
kroppen, rädd för att bli lämnad.’’ Dock nämner kvinnorna att de får ett mycket bra 
stöd och förståelse från sina partners i hanteringen av sjukdomen.  
 
Endometrios upplevs som en tung, ansträngande och frustrerande sjukdom som 
framkallar känslor och funderingar kring livet och framtiden. När kvinnorna stöter på 
hinder eller går igenom tunga situationer som sjukdomen ger upphov till beskriver de 
ofta hur deras emotionella reaktioner ter sig. När dessa emotionella upplevelser blir 
långvariga tenderar de att påverka livskvaliteten negativt. De tydliga psykiska 
störningarna som orsakas av huvudsakligen trötthet leder så småningom till 
koncentrationssvårigheter, sämre minne och sämre kognitiv förmåga. Det är tydligt i 
kvinnornas beskrivningar att endometrios bidrar till bland annat sorg, ilska, rädsla, 
ångest och oro. Även förtvivlan, besvikelse, hopplöshet och ovisshet som i sin tur kan 
leda till perioder av nedstämdhet och depression. Att brottas med existentiella frågor 
när det gäller komplikationer kring fertilitet kan kännas mentalt tungt. För både 
Matilda och Alicia är att bli ofrivilligt barnlös den största sorgen som sjukdomen 
bidragit till. De känner sig svikna av sina egna kroppar då de försöker att ta hand om 
den på bästa sätt men får ändå ingenting tillbaka, endast smärta och motarbetning.  
 

“Så mycket sorg, så mycket ilska över allt som denna sjukdom ställt till 
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med i mitt liv. Arg vart jag över att inte kunna göra ett skvatt för att 
kunna lösa gåtan på min sjukdom som bara tar och tar av mig och mitt 
liv. Mitt liv som jag vill ska innehålla livskvalitet, glädje, energi, kärlek 
och upplevelser.’’ (Matilda) 

 
Kvinnorna upplever att de ibland blir stämplade av omgivningen som psykiskt sjuka 
eftersom deras smärtor är diffusa och många människor har inte vetskap om vad 
endometrios innebär och orsakar. Detta får kvinnorna att tvivla på deras symptom 
och ifrågasätta sig själva om smärtorna är verkliga eller om de inbillar alltsammans. 
Detta förekommer främst innan kvinnorna blivit diagnostiserade då de inte har 
någon konkret sjukdom att gå på. När de väl blivit diagnostiserade upplever de 
lättnad över att de slipper att leva i ovisshet.  

Att ha sjukdomen som arbete 
För kvinnorna handlar livet till stor del om att anpassa sig till sjukdomen samt att 
acceptera och lära sig att leva med den. Detta innebär bland annat att de måste lära 
sig att lyssna på kroppen för att sedan planera livet utifrån det. Planeringen är något 
som sker oavbrutet, vilket resulterar i att de upplever sjukdomen som ett andra 
arbete och en ständigt pågående process. 
 

“Att vara sjuk är mitt andra jobb. Det är ett hårt arbete.” (Alicia) 
 
Att kvinnorna upplever sjukdomen som ett hårt arbete beror mestadels på den 
ständiga planeringen de måste utföra varje dag, vilket kräver tid och energi av dem. 
Enligt Alicia syftar planeringen främst till att skapa en balans i vardagslivet “mellan 
det jag vill göra och kan göra”. Detta uppnår hon genom att prioritera och disponera 
sin energi på de saker som känns rätt. 
 
Sjukdomens symptom och påverkan på individen är ofta mycket varierande och 
oförutsägbar, vilket innebär att kvinnorna tvingas planera vardagslivet dag för dag 
och ibland även timme för timme. De måste alltid förhålla sig till värken och planera 
livet utifrån sjukdomen samt hur de själva mår. Tove uttrycker att planeringen tar 
upp större delen av hennes liv och att hon ofta måste sätta saker åt sidan. Hon har 
bland annat “aldrig kunna planera längre fram än till morgondagen” och “att tacka 
ja till ett extra arbetspass några dagar i förväg finns inte” enligt henne då hon 
aldrig vet hur hon mår då.  
 
Planeringen för dagen påbörjas innan de ens stigit upp ur sängen på morgonen, då de 
utför en lägesanalys kring smärtan och sitt mående för att veta på ett ungefär hur 
dagen ska läggas upp. Lägesanalysen utförs sedan fortlöpande under hela dagen 
eftersom smärtorna och måendet varierar och dagen då måste planeras om. Alicia 
beskriver hur lägesanalysen kan se ut: 
 

“Hur är värken idag? Starkare eller mindre? Intensiv eller molande? Hur 
kommer värken att påverka mig? Måste jag ta det lugnare eller kan jag 
gå på lite? Hur blir den av ansträngning? Blir den sämre eller kan den 
hålla sig oförändrad? Hur är tröttheten? Hur måste jag lägga upp min 
dag?” (Alicia) 

 
Utifrån lägesanalysen planerar kvinnorna sedan för allt som kan hända under dagen. 
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I denna planering måste de inkludera allt från aktivitet, vila och återhämtning till 
medicinering och reservplaner. De måste även planera för det oförutsägbara. Enligt 
Alicia kunde denna planering se ut såhär:  
 

“Vilka värktabletter måste jag ta idag? måste jag ha med mig TENS eller 
värmedynan? När lägger jag in tid för återhämtning? Kan jag lägga mig 
och vila under dagen? Vilka reservplaner måste jag planera in? Vad 
måste jag göra och vad kan jag välja bort? Vad gör jag om det inte 
fungerar?” (Alicia) 

 
Tove uttrycker även att hon alltid har med sig en “endometrios packning”, 
innehållande mjuka, töjbara kläder, TENS och mediciner i nödfall när hon åker 
hemifrån. Detta för att vara förberedd på plötsliga smärtor och kunna behandla dem 
snabbt. 
 
Att leva med endometrios innebär även en ständig och noggrann dokumentation, 
främst för att kvinnorna själva skulle ha en bra överblick över smärt- och 
blödningsdagar, smärtans karaktär och duration samt om de mediciner de tar 
hjälper. Smärt-och blödningsdagböcker används ofta då de är ett bra hjälpmedel för 
att kunna hantera och leva med sjukdomen. 
 

“Jag skriver noga, ger en smärtskala och försöker beskriva min smärta. 
Jag fyller den med mina smärtdagar och blödningsdagar. Jag skriver 
också i min kalender när jag startar och avslutar dessa mediciner. Då 
kan man fånga upp ungefär när smärtorna kommer och om mina 
grundmediciner är tillräckliga.” (Tove) 

Att längta efter livet 
Att få leva sitt liv och kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet obehindrat är en 
önskan som förekommer frekvent hos kvinnorna. Detta handlar bland annat om att 
uppnå smärtfrihet, känna sig normal och stark samt att aldrig låta sjukdomen ta över 
kroppen och vinna över livet. 
 
Genomgripande i kvinnornas bloggar är det en längtan efter smärtfrihet, då smärtan 
påverkar dem på flera olika plan. Kvinnorna beskriver i sina bloggar om hur de “vill 
slippa smärta hela tiden”, “inte ha ständig smärta” samt att “få den där 
smärtpausen”. För kvinnorna handlar smärtfrihet till stor del om att kunna göra det 
de vill utan ständig värk samt att inte behöva “ta massa värktabletter för att 
fungera”. Kvinnorna beskriver bland annat en längtan av att “kunna gå på toaletten 
utan att skrika rakt ut”, kunna “gå ut på en promenad utan att behöva oroa mig för 
att jag ska få jätteont” samt att “kunna ha samlag med min man utan att det gör 
ont”. Matilda upplever även en stark önskan om att klara sig själv och kunna hantera 
smärtan hemma istället för att bli inlagd på sjukhuset varje gång hon har mens. 
 

“Jag SKA klara mig genom detta, … jag vill bara besegra alltsammans 
känner jag … övervinna skiten.” (Matilda) 

 
Livet med endometrios leder i många fall till att saker som varit viktiga tidigare i livet 
inte längre kan prioriteras på samma sätt, vilket kan skapa en stark längtan tillbaka. 
Klara beskriver hur hon tidigare var väldigt aktiv innan sjukdomen slog till och 
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hindrade henne. För henne var det väldigt svårt att gå från ett liv med mycket träning 
till ett liv näst intill utan. 
 

“Jag gick ut och sprang runt en mil cirka 3 gånger i veckan och tränade 
på gym 5 - 6 gånger i veckan. så att gå från det till att bli helt 
sängliggande var väldigt svårt för mig. … det har varit väldigt tråkigt att 
jag har “förlorat” det. … jag vill träna lika mycket och lika hårt som jag 
gjorde tidigare.” (Klara) 

 
Kvinnorna längtar efter ett liv där de kan träna och vara aktiva utan ständig smärta. 
Förutom träningen längtar kvinnorna även efter ett tillfredsställande socialt liv, där 
de kan umgås och gå ut med vänner och familj samt kunna arbeta och gå på 
fritidsaktiviteter. 
 

“Jag vill ha ork att göra det jag vill … kunna arbeta. Jag vill kunna gå på 
fritidsaktiviteter, gå ut med mina vänner och att träna.” (Alicia) 

 
Alicia uttrycker starkt att hon dag för dag samlar ihop kraft och energi för att klara av 
vardagen, “allt för att inte se sjuk ut” och få “uppleva så mycket normalitet som 
möjligt”. Att känna sig normal handlar för kvinnorna mycket om att “klara allt lika 
bra som en “frisk” person” samt att “ha ork”, få må bra och få känna sig levande samt 
lycklig. Dock längtar alla kvinnorna mest efter att få vara friska. 
 

“...jag vill leva och inte vara begränsad.” (Matilda) 
 
Längtan efter livet och att känna sig normal handlar även om att slippa “vara i 
klimakteriet för att må bra”, och därmed även slippa biverkningar av medicinerna. 
Även en längtan om att kunna få barn på naturlig väg finns. 
 
Diskussion 

Metoddiskussion 
Att genomföra arbeten där datainsamling från internet ligger till grund för resultatet 
blir allt vanligare och kräver noga överväganden kring tillvägagångssättet för att 
uppnå en trovärdighet (Skärsäter & Ali, 2012). Enligt Salzmann-Erikson och Eriksson 
(2014) är ett problem med forskning på internet att materialet automatiskt tolkas 
som fritt att användas, vilket vidare innebär att hänsyn inte alltid tas till de 
noggranna etiska krav som i vanliga fall styr all empirisk forskning. Utifrån lagar och 
krav har författarna kritiskt övervägt tillvägagångssättet för denna studie samt tagit 
hänsyn till dessa för att öka trovärdigheten.  
 
Det råder en medvetenhet om att andra tillvägagångssätt kunde tillämpats, och då 
främst att informerat samtycke kunde ha inhämtats från bloggförfattarna innan 
påbörjad datainsamling. Dock valdes det att inte tillämpa detta då lagstiftningen 
stödjer tillvägagångssättet i denna studie samt att den skrivits inom en begränsad 
tidsram, vilket innebar att vissa prioriteringar måste göras. Dessutom tror författarna 
att inhämtat samtycke inte skulle påverka trovärdigheten i studien. 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med tillvägagångssättet som använts. Enligt 
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Henricson och Billhult (2012) är en fördel med att inhämta data från bloggtexter utan 
samtycke att det inte skapas en personlig relation med bloggförfattarna samt att det 
inte sätts en press på deras sätt att skriva. Vetskapen om att ens personliga texter 
kommer att studeras av granskare kan skapa osäkerhet och begränsa genuiniteten i 
texter. Eftersom att kvalitativ design handlar om att studera personers levda 
erfarenheter är det betydelsefullt att fånga upp de med högsta möjliga autenticitet 
(Henricson & Billhult, 2012). En nackdel i att samla in data från bloggtexter är dock 
att bloggförfattarna inte har möjlighet till att förklara sig eller utöka det de berättar. 
Eftersom att samtycke inte inhämtats är det inte möjligt att som läsare ifrågasätta 
bloggtexterna, ställa följdfrågor eller erhålla förklaringar av bloggförfattarna under 
datainsamling och analys.  
 
Som en konsekvens av att samtycke inte inhämtats från de bloggförfattare som 
inkluderas i studien och deras medverkan därmed inte är möjlig att avbryta, skapas 
ett ojämnt maktförhållande mellan bloggförfattarna och författarna till studien samt 
ett etiskt dilemma (Salzmann-Erikson & Eriksson, 2014; Skärsäter & Ali, 2012). 
Faktum att bloggtexterna anses vara offentliga på nätet har hänsyn till dilemmat 
tagits men inte låtits påverka metodvalet.  
 
Datainsamling och första steget av analysen genomfördes enskilt på två bloggar var, 
vilket kan innebära att analysen gått tillväga på två olika sätt. Det vill säga att de två 
författarnas fokus kan ha skilt sig åt gällande hur data har inhämtats och därmed 
påverkat trovärdigheten för arbetet negativt. Av denna anledning var det 
betydelsefullt att de fyra sammanställda Word-dokumenten lästes och analyserades 
flertalet gånger av båda parter för att öka trovärdigheten och säkerhetsställa att 
relevant data har samlats in. Enligt Henricson (2012) bör all datainsamling 
analyseras både individuellt och gemensamt för att uppnå en trovärdighet. Ett annat 
sätt som ökar trovärdigheten i studien är genom peer debriefing som användes vid 
grupphandledning där handledare och studiekamrater närvarade. Peer debriefing 
innebär att utomstående personer, som till exempelvis studiekamrater tillåts att 
diskutera den första preliminära tolkningen av datan tillsammans med författarna 
(Wallengren och Henricson, 2012). 
 
När det gäller konfidentialitet och anonymitet för de medverkande i uppsatsen 
uppstår ett etiskt dilemma. Även om allt material som används avidentifieras och 
behandlas konfidentiellt kan en situation uppstå där bloggförfattarnas identitet 
avslöjas genom att de citat som använts i uppsatsen är sökbara (Skärsäter & Ali, 
2012). Författarna är medvetna om detta dilemma men har trots det valt att använda 
citat eftersom de, enligt Skärsäter och Ali (2012), anses behövas för trovärdigheten. 
Risken med forskning på internet är att författarna tolkar och för bloggförfattarnas 
talan, vilket ofta förekommer enligt Salzmann-Erikson & Eriksson (2014). I denna 
studie tolkas till exempel citat som återges i resultatet oundvikligen av författarna, 
vilka då kan ha tolkats felaktigt. 
 
Överförbarheten i denna studie kan den ses som begränsad då enbart fyra bloggar 
användes som underlag för resultatet, och kan därför inte tala för resten av det antal 
kvinnor som är endometriosdrabbade. Dock ger denna studie en insikt i hur det kan 
vara att leva med endometrios. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med 
endometrios. Resultatet visar att kvinnorna upplever att sjukdomen begränsar de 
fysiskt, socialt och psykiskt samt orsakar lägre livskvalitet.  
 
Enligt tidigare studier upplever kvinnor med endometrios överlag en sämre hälsa i 
form av lägre livskvalitet än normalpopulationen samt att de känner sig ha sämre 
självkontroll. De har sämre fysisk, psykisk och social hälsa, upplever mer smärta samt 
att sjukdomen inverkar negativt på deras dagliga liv (Barnack & Chrisler, 2007; 
Facchin et al., 2014; Lövkvist, Boström, Edlund & Olovsson, 2016). Zannoni et al. 
(2014), Lövkvist et al. (2016) och Fairbanks, Abdo, Baracat & Podgaec (2017) 
förklarar i deras studier vilken slags smärta som endometrios-drabbade upplever, 
vilket ofta ter sig i kraftiga menssmärtor, bäckenbottensmärtor, smärta vid samlag, 
smärta vid toalettbesök samt smärta vid stående och liggande ställning. Att uppleva 
kronisk smärta är något som kan framkalla ångest och depression och detta påverkar 
alla aspekter i dessa kvinnors liv vilket försämrar den upplevda livskvaliteten 
(Facchin et al., 2014; Kroenke et al., 2013).Dessa smärtor ger stor inverkan på dagliga 
aktiviteter samt kan leda till frånvaro från skola och arbete. Fynden från dessa 
föregående studier resulterar i enlighet med resultatet av denna studie. Andra 
upplevelser, förutom smärta, som är specifika i kvinnors erfarenheter av endometrios 
är till exempelvis känsla av hopplöshet, brist på socialt stöd, nedsatt sexuell funktion 
samt oro över infertilitet (Jones, Kennedy, Barnard, Wong & Jenkinson, 2001). Hälsa 
hos kvinnor med endometrios är inte endast fast beslutet av sjukdomens 
svårighetsgrad, symptom eller smärtintensitet utan den påverkas även av stöd och 
förståelse från familj och samhället (de Sousa et al., 2016), vilket har setts i resultatet 
av denna studie att stöd från närstående påverkar livskvaliteten positivt.  
 
Enligt Fagervold, Jenssen, Hummelshoj & Moen (2009) fick 34% av kvinnorna med 
endometrios i deras studie sjukskriva sig, en del fick gå från heltidsarbete till 
deltidsarbete, en del fick byta arbetsplats och en blev inkapabel till att jobba på grund 
av sjukdomens symptom. Det påvisades även att endometrios har en inverkan på 
kvinnornas relationer och sociala liv där 15.4% av kvinnorna uppgav sig ha problem i 
deras förhållanden och att 7.7% genomlidit splittringar i förhållanden. Det påvisades 
även ett samband mellan smärta vid samlag och en negativ effekt på relationer 
(Fagervold et al., 2009). Den sexuella hälsan hos kvinnor med endometrios har 
belysts i flertalet studier där det påvisas att sjukdomen har en negativ inverkan på 
sexlivet vilket i sin tur påverkar livskvaliteten negativt. Kvinnorna minskar på antal 
samlag och undviker att ha sex på grund av smärta, blödningar och att de inte kan få 
orgasm (Fairbanks et al., 2017; Moradi et al., 2014). I jämförelse med resultatet i 
denna studie har splittringar i relationer inte framgått. Bloggförfattarnas partner har 
istället visat stöd och förståelse för deras sjukdom.   
 
I denna studies resultat framkom även, liksom i en studie av Seear (2009b), att 
kvinnorna upplever sjukdomen som ett tungt arbete, där de ständigt måste planera 
och prioritera sin vardag utifrån sjukdomen samt sitt eget mående. Seear (2009b) 
beskriver även att kvinnorna ser på sjukdomsarbetet som en plikt, vilken de aldrig 
kommer undan.  
 
I enlighet med resultatet i denna studie beskriver Roomaney & Kagee (2016b) att 
kvinnorna planerar livet utifrån sin menstruationscykel, samt att de undviker att 
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planera in sociala aktiviteter under menstruationen, då vila och återhämtning 
prioriteras högre. Detta innebär att saker måste åsidosättas. Även Moradi et al. 
(2014) samt Denny (2009) styrker detta och beskriver att kvinnorna har svårt att 
planera livet, både i nutid och framtid samt att de alltid måste planera och prioritera i 
livet utifrån sjukdomen. Förutom att enbart planera utifrån sjukdomen visar 
resultatet i denna studie att kvinnorna även måste ta hänsyn till och planera för det 
oförutsägbara, då endometrios upplevs som en oförutsägbar sjukdom. Detta resultat 
återfinns även i studier av Denny (2009), Fagervold et al., (2009) Moradi et al. 
(2014) och Seear (2009b).  
 
I tidigare studier framkommer att kvinnorna upplever att endometriosen tar över och 
kontrollerar deras kroppar och liv, vilket i sin tur skapar frustration hos kvinnorna då 
de upplever sig ha tappat kontrollen över sig själva och sina liv (Lövkvist et al., 2016; 
Moradi et al., 2014). Detta ses även i föreliggande studie där majoriteten av 
kvinnorna upplever att sjukdomen styr livet och där även en stark längtan efter livet 
samt att aldrig låta sjukdomen vinna över livet fanns hos dem. 
 
En central önskan hos kvinnorna är att få vara smärtfria, eller att åtminstone inte ha 
ständig smärta, slippa läkemedelsbiverkan samt slippa ta värkmediciner. Cox et al. 
(2003), Denny (2009) och Moradi et al. (2014) beskriver liknande resultat, där 
kvinnorna önskade att vara helt fria från smärta och smärtlindrande mediciner eller 
att få känna sig tillräckligt smärtlindrade. Vidare visar resultatet i denna studie att 
kvinnorna längtar efter att kunna leva sitt liv obehindrat som tidigare samt att få 
känna sig friska, välmående och lyckliga. Kvinnorna längtar även efter att ha ork att 
umgås med vänner och familj samt kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet. Ibland 
kan de förändringar som sjukdomen innebär vara svåra att hantera för kvinnorna, då 
de kan vara stora och skilja sig mycket från det liv de levt innan de insjuknade i 
endometrios (Gilmour, Huntington & Wilson, 2008; Moradi et al., 2014; Seear, 
2009b). I och med detta kan kvinnorna uppleva stor frustration över att de bland 
annat inte kan delta i sociala aktiviteter med vänner och familj eller utföra dagliga 
aktiviteter fullt ut (Lövkvist et al., 2016). Enligt Moradi et al. (2014) kan detta även 
bidra till att kvinnorna upplever att sjukdomen inkräktat på deras identitet vilket ger 
dem en känsla av att vara olyckliga samt att de inte längre känner igen sig själva. 
Endometrios har en negativ påverkan på kvinnornas möjligheter i livet och skapar 
ofta då en längtan efter att få leva ett normalt liv samt att slippa arbeta så hårt för sitt 
välmående (Moradi et al., 2014; Seear, 2009b), vilket även kan ses i resultatet i denna 
studie.   
 
 

Slutsatser 
Endometrios är en sjukdom som har en negativ inverkan på mer eller mindre alla 
aspekter i kvinnors liv. Eftersom endometrios är en dold och stigmatiserad sjukdom 
som många personer aldrig hört talas om är det av största vikt att öka kunskap och 
förståelse kring sjukdomen samt hur den påverkar de drabbade, både för 
sjukhuspersonal och för samhället. Det är även viktigt att skapa en grund för en 
öppnare diskussion kring endometrios, menstruation och menstruationssmärtor i 
samhället för att motarbeta stigmatiseringen. Då endometrios inte enbart påverkar 
kvinnorna, utan även personer i deras omgivning kan en undersökning av partners 
och/eller familjens upplevelser vara ett förslag till fortsatt forskning då forskning 
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inom detta område saknas. 
 
 

Kliniska implikationer 
Som sjuksköterska kan mötet med kvinnorna ske både inom primärvården som inom 
sjukhusvården. För att kunna ge god omvårdnad på lika villkor för dessa kvinnor är 
det viktigt att ha en förståelse för den situation kvinnorna befinner sig i samt hur 
endometrios påverkar dem i deras liv. Det gynnar både sjuksköterskan och den 
endometriosdrabbade att ha en öppen dialog samt att som sjuksköterska ständigt 
följa upp den vårdsökandes välmående och hälsa. På detta vis kan en individuell och 
rättvis vård ges och i bästa fall främja den endometriosdrabbades livskvalitet.  
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