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Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna 

henne där hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv när hen tror att hen kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon person måste jag visserligen förstå mer än vad denne gör, men 

först och främst förstå det hen förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag 

kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 

och egentligen vill bli beundrad av den andra istället för att hjälpa. 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed 

måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. 

– Dikt av Okänd, återgiven i Blogg 6 
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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom med okänd etiologi som 

drabbar 10 % av kvinnor i fertil ålder och som har en djupgående påverkan på samtliga delar 

av kvinnors välmående. Dessa kvinnor blir ofta misstrodda och avfärdade av vårdpersonal när 

de söker vård för sjukdomen och deras smärtproblematik anses vara ”normal”. Feminism kan 

användas som ett verktyg för att undersöka denna företeelse. Syfte: Att beskriva hur kvinnor 

med endometrios upplever mötet med vårdpersonal. Metod: En kvalitativ innehållsanalys 

gjordes av sex stycken bloggar skrivna av kvinnor med endometrios för att ta del av deras 

upplevelser och erfarenheter. Resultat: Totalt återfanns tre teman; att bli experten, det 

dynamiska mötet och det statiska mötet. Under dessa återfanns totalt fem subteman som 

återger olika aspekter av mötet mellan kvinnorna och vårdpersonalen. Slutsats: Den 

omfattande misstro kvinnor med endometrios upplever inom vården kan förklaras av den 

underordnade position kvinnor har i samhället. En konsekvens av detta blir att dessa kvinnor 

möts i gemenskaper och formar ett systraskap. Klinisk betydelse: Sjuksköterskor kommer 

ofta i kontakt med dessa kvinnor oavsett klinisk placering. Genom ökad kunskap om 

sjukdomen såväl som strukturella faktorer skapas möjligheter för att hjälpa denna 

patientgrupp få den vård de har rätt till.  

 

Nyckelord: Endometrios, Erfarenheter, Feminism, Smärta, Blogg 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

ABSTRACT 

Background: Endometriosis is a chronic gynecological disease with unknown aetiology 

which affects 10 % of fertile women and it has a profound effect on each part of women’s 

wellbeing. These women are often subjected to misbelief and dismission from healthcare 

personnel when they seek help for their pain related symptoms which are often considered 

“normal”. Feminism can be used as a tool to investigate these problematic issues. Aim: To 

investigate how women with endometriosis experience the encounter with healthcare 

personnel. Method: A qualitative content analysis based on six blogs was carried out with the 

intention to describe womens’ experiences. Result: A total of three themes were found; 

becoming the expert, the dynamic encounter and the static encounter. Related to these themes, 

a total of five subthemes were found that described different aspects of the encounter between 

the women and healthcare personnel. Conclusion: The widespread mistrust that women with 

endometriosis experience within the healthcare system can be explained by the subordinated 

position of women in society. This results in the gathering of women in communities as a type 

of sisterhood. Clinical implication: Nurses frequently come in contact with these women 

regardless of clinical placement. By improving their knowledge about the disease as well as 

structural factors, nurses are in position to help these patients receive the healthcare they are 

entitled to. 

Keywords: Endometriosis, Experience, Feminism, Pain, Blog 
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INLEDNING 

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom vars symtom kan innefatta kraftig 

buksmärta, dyspareuni och infertilitet. Dessa symtom kan skapa en tillvaro som präglas av 

svårigheter att klara det dagliga livet med allt vad det innebär. Sjukdomen benämns ibland 

som ”den okända kvinnosjukdomen” trots att den är mycket vanligt förekommande och 

okunskapen om dess symtom och påverkan på livet har länge varit omfattande.  

Vi har både som privatpersoner och sjuksköterskestuderande träffat flertalet individer 

som antingen haft endometrios eller uppvisat symtom som tytt på sjukdomen. Ett 

genomgående tema i dessa individers berättelser har varit frustration över bristfälliga 

kunskaper om sjukdomen hos vårdpersonal samt en känsla av att bli misstrodd. Från annan 

vårdpersonal har vi ofta hört patientgruppen omnämnas som ”svår” och ”jobbig”, vilket 

skapade en nyfikenhet för att ta reda på vad detta berodde på.  

Matts Olovsson, överläkare vid Endometrioscentrum i Uppsala och en av Sveriges 

främsta experter på sjukdomen, har i en intervju uttryckt att ”om endometrios varit en 

sjukdom som även drabbat män så hade det varit löst för länge sedan” (Berger, 2014, 12 juni). 

Även detta väckte vår nyfikenhet eftersom vi har ett stort intresse för hur bilden av kvinnan1 

skapas och reproduceras inom samtliga institutioner i samhället, och vården i synnerhet.  

BAKGRUND 

Nedan följer en genomgång av endometrios, dels vilka fysiska symtom sjukdomen orsakar 

men även de psykiska och sociala uttryck som sjukdomen bär med sig. Dessa presenteras i 

följande ordning: vad är endometrios?, att leva med endometrios, det problematiska mötet 

med vården samt ”normal” eller patologisk smärta?.  

Vad är endometrios? 

I Västeuropa och USA är den uppskattade prevalensen av endometrios 10 - 15 % hos kvinnor 

i fertil ålder (Denny & Mann, 2007a) vilket i Sverige motsvarar cirka 200 000 personer.  

                                                 
1 Inte alla personer som har endometrios identifierar sig som kvinnor och användningen av detta ord har därför 

utgjort ett dilemma för författarna. Majoriteten av den litteratur som är skriven om sjukdomen använder sig av 

ett språkbruk där ordet ”kvinna” är synonymt med alla livmoderbärare trots att detta verkar exkluderande för 

många människor, däribland transpersoner och andra med gränsöverskridande könsidentiteter. Likt litteraturen 

har orden kvinna och livmoderbärare använts synonymt för att undvika förvirring för läsaren, dock med 

vetskapen om att detta är en förenkling av verkligheten och utgör en brist i studien. 
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Endometrios är tillväxt av endometrieceller, livmoderslemhinna, på andra ställen i 

kroppen än i livmodern vilket orsakar en inflammatorisk process med efterföljande bildning 

av ärrvävnad och eventuellt cystor. Etiologin är okänd, dock är den allmänt rådande teorin om 

varför personer får endometrios att endometrieceller vid menstruation tar sig ut i bukhålan via 

äggstockarna, så kallad retrograd menstruation. Denna teori utformades redan på 1920-talet 

av John Sampson och sedan dess har flertalet andra teorier uppkommit, bland annat om 

immunförsvarets eventuella påverkan. Fenomenet med retrograd menstruation är mycket 

vanligt och därmed brister Sampsons teori eftersom den inte förklarar varför endast ett fåtal 

utvecklar endometrios (Singer & Montvilo, 2013). 

 Väl i bukhålan kan endometriecellerna växa och bilda så kallade endometrioshärdar 

mellan eller på andra organ. Denna ektopiska vävnad lyder under samma hormoner som 

endometriet vilket innebär att den blöder vid menstruation, något som orsakar adhesioner och 

ärrbildning. Djupa lesioner på ovarierna kan även bilda så kallade chokladcystor som består 

av blod från cystväggen som samlats under en längre tid och som kan ge upphov till smärta. 

Trots att endometrios vanligtvis återfinns i bäckenområdet har det även hittats i bland annat 

lunga, lever och hjärna. Endometrios kan också uppkomma inuti själva muskelvävnaden i 

livmodern, så kallad adenomyos (Denny & Mann, 2007a).  

Symtomen vid endometrios är individuella och varierar, dock är det vanligaste 

symtomet buksmärta i någon form, vilket kan vara relaterad till menstruation (så kallad 

dysmenorré) men också konstant smärta utan hänsyn till varken menstruation eller ovulation 

Andra vanliga symtom är energilöshet, dyspareuni, smärta vid urinering och tarmtömning. 

Många kan också vara symtomfria vilket inte avgörs av sjukdomens utbredning och detta är 

en av orsakerna till att endometrios många gånger benämns som ”den gåtfulla sjukdomen” 

eftersom graden av symtom inte korrelerar med utbredningen (Denny & Mann, 2007a).  

Infertilitet är ett vanligt symtom och uppstår hos cirka 30-50 % av alla personer med 

endometrios. Av alla kvinnor som drabbas av ofrivillig barnlöshet har cirka 25-50 % 

endometrios (Bulleti, Coccia, Battistoni & Borsini, 2010).  

Idag finns ingen behandlingsmetod som botar endometrios men både kirurgiska och 

medicinska metoder tillämpas för att behandla symtom, framför allt buksmärta. Analgetika av 

olika slag används för att behandla smärtan, dock ofta med bristande effekt. Narkotiska 

preparat används i svårare fall vilket skapar stor risk för tillvänjning och beroende (Singer & 

Montvilo, 2013). 

Att försätta kroppen i så kallad artificiell menopaus görs via hormonella preparat med 

stora biverkningar, detta för att stoppa menstruationen helt och hållet genom hämmad 
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östrogenfrisättning i syfte att minska endometriosens utbredning. Preparat som Enanton® 

består av gonadotropinfrisättande hormonanaloger (GnRH-agonister), ursprungligen 

utformade som behandling för prostatacancer men som också används som symtomdämpande 

läkemedel vid endometrios (”Enanton®”, 2014). Vanliga biverkningar kan bland annat vara 

ökad kroppsvikt, depression, tinnitus, domningar i extremiteter och minskad benmassa. 

(ibid.). Preparat innehållandes GnRH- agonister bör inte användas i mer än sex månader och 

efter avslutad behandling återkommer vanligen de endometriosbesvär som motverkats under 

behandlingsperioden, detta medför att metoden inte är hållbar i det långa loppet enligt Singer 

och Montvilo (2013). Kompletterande kirurgi kan bli nödvändig och då i form av bukkirurgi 

med borttagande av härdar, adherenser och lesioner. I mycket svåra fall kan hysterektomi 

utföras med samtidigt borttagande av all synlig endometrios i bäcken och buk. Denny och 

Mann (2007a) menar dock att det viktigt att komma ihåg att detta ingrepp inte botar 

endometrios vilket är en vanligt förekommande myt.  

I Sverige finns idag två multidisciplinära endometrioscentrum som är specialiserade på 

sjukdomen. Teamen består av gynekolog, sjuksköterska, sjukgymnast, kurator, 

smärtspecialist, tumörkirurg, kolorektalkirurg, urolog och radiolog. Det första öppnade i 

Uppsala år 2009 och det andra i Huddinge år 2012. Ytterligare ett center öppnade i Malmö år 

2012 men lades ner ett år senare till följd av bristande resurser.  

 

Att leva med endometrios 

Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom är och förblir individuell. Dock är 

endometrios en sjukdom som inte enbart påverkar kvinnors reproduktiva och gynekologiska 

hälsa, den har en djupgående inverkan på samtliga delar av kvinnors välmående.  

Diagnosen tar i snitt sju år att få med stora individuella variationer (Denny, 2004; 

Husby, Haugen & Moen, 2003). Enligt Denny (2004) är detta något som särskiljer 

endometrios från andra kroniska sjukdomar där diagnostiseringsprocessen från första symtom 

till diagnos ofta är betydligt kortare. Enligt Culley et al. (2013) har denna fördröjning 

rapporterats i forskning i många år, men fortsätter trots detta vara central i upplevelsen av att 

leva med endometrios. Jones, Jenkinson och Kennedy (2004) menar att en orsak till försenad 

diagnos är att många kvinnor blir feldiagnostiserade, vanligen med irritable bowel syndrome 

(IBS). Många upplever att de blir misstrodda av vårdpersonal samt att deras problematik blir 

avfärdad vilket enligt Huntington och Gilmour (2005) kan vara en bidragande faktor till att 

diagnosen drar ut på tiden. Att få en diagnos innebär en milstolpe för många kvinnor eftersom 
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det ger tillgång till medicinsk behandling och fungerar som en möjlighet till ökad 

kunskapsinhämtning (ibid.).  

Ett av sjukdomens mest påtagliga symtom är buksmärta, något som genomsyrar 

vardagen för många som lever med endometrios. Enligt Denny (2004) beskrivs smärtan ofta 

som ”överväldigande” och ”intensiv”, ibland kombinerad med illamående och 

svimningsattacker. Smärtan som uppkommer är mycket individuell; medan vissa upplever 

konstant smärta kan andra avgränsa sina problem till specifika perioder i 

menstruationscykeln. 

Många kvinnor upplever att faktorer relaterade till smärta är centrala i deras upplevelse 

av att leva med sjukdomen och att den påverkar det dagliga livet och den fysiska funktionen 

avsevärt på flera områden, däribland sömn, nutrition och rörelseförmåga. Många har en sämre 

psykisk hälsa än genomsnittsbefolkningen och sjukdomen kan bidra till försämrade 

familjerelationer och lägre energinivå (Culley et al., 2013).   

De tidigare nämnda behandlingsformer som finns att tillgå påverkar ofta livskvaliteten 

avsevärt. Ibland positivt, genom att smärtan dämpas, men många behandlingar medför också 

biverkningar som kan vara svåra att hantera. Av de medicinska behandlingarna är det få som 

ger någon långvarig smärtstillande effekt, snarare fungerar de enbart som maskering av 

symtom. Många upplever större lindring vid kirurgisk behandling än medicinsk, även om 

kirurgiska åtgärder är omdiskuterade (Denny, 2004).  

Frustrationen över bristen på behandlingarnas effekt leder till att många personer med 

endometrios söker sig till alternativa behandlingsformer, ofta i form av livsstilsförändringar så 

som förändrad kosthållning och fysisk aktivitet. Enligt Culley et al. (2013) kan detta betraktas 

som en typ av ”empowering”.  

Ovisshet om hur länge energin räcker, att behöva ställa in möten i sista minuten, oro, 

oförutsägbar smärta och extrem trötthet kan alla leda till känslor av nedstämdhet, ilska och 

kraftiga svängningar i humöret vilket påverkar sociala relationer (Culley et al. 2013). Intima 

relationer med partners kan fungera som en stor stöttning (Denny, 2004). Sjukdomen har dock 

i många fall en negativ inverkan på relationer och kan även vara en bidragande orsak till att 

relationer avslutas (Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini & Ski, 2003; Denny, 2004; 

Huntington & Gilmour, 2005). Tankar kring konstaterad eller potentiell infertilitet skapar ofta 

känslor av oro, otillräcklighet och nedstämdhet vilket också kan påverka en eventuell relation 

(Culley et al., 2013)  
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Det problematiska mötet med vården  

Ett vårdmöte kan enligt Fioretos, Hansson och Nilsson (2013) definieras som ett möte mellan 

vårdpersonal och patient som formas efter hur patienten upplever, tolkar, beskriver och 

hanterar sina besvär. Det kan uppstå motsättningar mellan dessa två aktörer när den 

individuella uppfattningen av sjukdomen krockar med den medicinska klassificeringen. Detta 

kan förklaras med hjälp av de engelska begreppen ”illness” och ”disease” där den 

förstnämnda syftar på patientens upplevelse av sitt tillstånd och den senare på 

vårdpersonalens fastställande av sjukdom. Termen ”vårdpersonal” är bred och kan omfatta 

flertalet professioner. Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] kan hälso- och sjukvård utgöras 

av de åtgärder som utförs med syfte att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar 

och skador (HSL, SFS 1982:763). De professioner som sysselsätter sig med detta kan anses 

ingå i termen vårdpersonal, däribland sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och psykologer. 

Cox et al. (2003) beskriver att kvinnor med endometrios upplever mötet med vården 

som problematiskt. Kvinnor blir misstrodda av husläkare och får sina symtom avfärdade som 

”normala” vilket resulterar i uteblivna remisser till specialistvård och förvärrade symtom på 

grund av den långa period som går utan att de får hjälp. Även i mötet med gynekolog kan 

mönstret upprepa sig och kvinnor upplever att de gynekologer som inte har några 

specialkunskaper om endometrios delar husläkares nedvärderande attityd gentemot 

”kvinnoproblem”.  

Cox et al. (2003) menar att den skada som uppstår när kvinnor med endometrios blir 

avfärdade, får sina symtom trivialiserade och inte blir lyssnade på är omfattande och kan vara 

svår att reparera. Det emotionella bakslag detta innebär tar lång tid att hämta sig ifrån, om det 

överhuvudtaget sker. Cox et al. menar dock att mycket kan förbättras genom att vårdpersonal 

ökar sin kunskap, förståelse och medkänsla för denna patientgrupp.   

Sjuksköterskans roll kan vara av stor betydelse när kvinnor med endometrios söker sig 

till vården. Denny (2004) menar att sjuksköterskan kan agera företrädare för kvinnor som 

upplever sig avfärdade, för att försäkra sig om att de blir tagna på allvar och på så sätt göra en 

insats för att förkorta den långa väntan på diagnos. Huntington och Gilmour (2005) hävdar att 

sjuksköterskor kan hjälpa denna patientgrupp med den smärtproblematik de upplever. 

Smärtan bör enligt Huntington och Gilmour hanteras på lämpligt sätt för att kvinnorna ska 

refereras vidare till rätt instanser, så som gynekologisk specialistklinik. För att detta ska ske 

måste utbildningen om endometrios för sjuksköterskor förbättras, särskilt med hänsyn till 

sjukdomens höga prevalens vilket innebär att många sjuksköterskor kommer möta dessa 

kvinnor oavsett vilken klinisk verksamhet de arbetar inom.  
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”Normal” eller patologisk smärta? 

Flertalet studier om endometrios berör ämnet smärta och de svårigheter som uppstår på grund 

av de olika uppfattningar som råder kring detta symtom. Toye, Seers och Barker (2014) visar 

på de subjektiva uppfattningar som påverkar konstruktionen av begreppen ”normal” 

respektive patologisk smärta i samband med endometrios. Toye et al. menar att kvinnor blir 

övertygade av både sin omgivning och vårdpersonal att den smärta de upplever är ”normal” 

eftersom den är en del av vad det innebär att vara kvinna. Vårdpersonal ställer kvinnornas 

upplevelser av smärtan i relation till andra kvinnors menstruationssmärta och visar på deras 

förmåga att ”klara av det”.  

Kopplingen mellan endometrios och menstruation är problematisk menar Denny (2009) 

eftersom den resulterar i att symtom blir normaliserade vilket leder till fördröjd diagnos och 

att kvinnor tvivlar på sin egen upplevelse. Det finns inte någon generell uppfattning om vad 

”normal” menstruation innebär vilket resulterar i att tolkningen av symtomen blir subjektiv 

från både kvinnans och vårdspersonalens håll. En normalisering av menstruationssmärta kan 

betyda att endometrios inte betraktas som en riktig sjukdom vilket hos kvinnorna skapar ett 

stort behov av att ha en diagnos. Detta eftersom den fungerar som en bekräftelse på att 

symtomen är något annat än ”bara menstruationssmärta”. 

Smärtan kan vara svår att återge med hjälp av visuella analoga skalor och vårdpersonal 

ställer sällan frågor om smärtans karaktär menar Denny (2004). Kvinnor rapporterar att 

skillnaden mellan endometriossmärta och menstruationssmärta ligger just i dess karaktär; i 

intensitet, duration och förmåga att dämpas med receptfria läkemedel. Denny hävdar att 

genom att ställa frågor om detta kan vårdpersonal skilja mellan endometriossmärtans 

patologiska natur och menstruationssmärta. 

 

Teoretisk referensram 

 

Feministisk teori - en översikt 

Inledningsvis ska det förtydligas att det råder olika meningar om vad feminism är och att det 

inte går att beskriva en enhetlig feminism; det finns flera feminismer som i sig är 

kontextberoende och därmed får inriktningar som skiljer sig åt (Gemzöe, 2002). Det går dock 

att övergripande förklara vilka ståndpunkter som ligger till grund för det synsätt som 

definierar feminism; kvinnor är underordnade män och detta maktförhållande har betydelse 

bland annat för hälsan och bör ändras (Forssén & Carlstedt, 2008). Eliasson (1999) beskriver 
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att den maktobalans som existerar mellan könen är ett resultat av kvinnoförtryck, detta 

förtryck upprätthålls genom normer för vad som är manligt respektive kvinnligt.  

En stor del av feminismen går ut på att synliggöra kvinnors personliga erfarenheter av 

förtryck som politiska angelägenheter. Gemzöe (2002) benämner formandet av ett kollektivt 

systerskap som en del i detta arbete. Genom att dela sina erfarenheter kan kvinnor stärkas av 

det faktum att de inte är ensamma om sina upplevelser och tillsammans forma nya strategier 

för förändring av samhällets könsmaktsordning. 

 

Feminism inom forskning 

Scott citerad i Ahlberg-Rehn (2007) definierar kön som ”ett konstituerande element av sociala 

relationer som baseras på skillnader mellan könen, och kön är ett sätt att ge betydelse åt 

maktrelationer” (s. 47). Inom feministisk forskning inkorporeras kön som en organiserande 

princip och Polit och Beck (2004) menar att forskare som använder sig av detta synsätt söker 

förståelse för hur kön och olika maktordningar formar kvinnors liv och medvetande.  

Kvinnor som grupp har uteslutits från den traditionella vetenskapen vilket har resulterat 

i att kvinnorörelsens uppgift främst har legat i att tillföra ny kunskap till det vetenskapliga 

fältet. Kunskap måste vara förankrad i praktiska frågor som berör kvinnors liv och på så sätt 

genereras ny kunskap som är erfarenhetsbaserad. Genom att utmana den traditionella 

vetenskapen och basera forskning på kvinnors erfarenheter skapas ny kunskap (Ahlberg-

Rehn, 2007). Harding (1987) hävdar att skapandet av en tillförlitlig bild av kvinnors 

upplevelser kräver alternativa forskningsmetoder som utmanar de traditionella. Genom 

användandet av dessa alternativa metoder ses kvinnors erfarenheter inte längre som något 

marginaliserat eller avvikande. 

 

Feminism och (o)jämställdhet i vården  

Vårdvetenskap har vanligen människor som fokus för studier vilket bland annat innefattar 

mellanmänskliga relationer och bemötande. Öhman (2009) menar att det är nödvändigt att 

inom denna akademiska disciplin applicera perspektiv som ifrågasätter hur kvinnor och män 

behandlas inom vården. Vidare menar Öhman att det är viktigt att skapa medvetenhet om 

konstruktioner kring kön inom vårdvetenskapen för att förhindra att vården befäster 

könsroller som sätter kvinnor i underläge.  

Kroppen ses som en viktig markör för hur kön betraktas och är nära sammankopplad 

med normalitetsbegreppet. Den mänskliga kroppen fungerar som en meningsbärare och har 

enligt Öhman (2009) olika betydelse i olika kulturella och sociala kontexter. När kroppen inte 
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fungerar som den ska, exempelvis vid kronisk smärta, utgör den ett exempel på något som 

avviker från den rådande normen. 

Smirthwaite, Tengelin och Borrman (2014) hävdar att majoriteten av klagomålen på 

vården gäller patienter som är kvinnor och kvinnor rapporterar oftare än män att de blir 

kränkta när de söker vård, detta är något som inte uppmärksammats i tillräckligt stor 

utsträckning. Förtroendet för vården är lägre hos kvinnor än hos män och Smirthwaite et al. 

menar att denna skillnad förekommer systematiskt. Kvinnor är i högre grad missnöjda med 

vårdens tillgänglighet och anser oftare att vården brister i fråga om att visa hänsyn och respekt 

samt ge tillräcklig information. 

PROBLEMFORMULERING   

Endometrios är en sjukdom med okänd etiologi som på ett djupgående sätt påverkar kvinnors 

välmående. Problem som återfinns i interaktionen mellan vården och denna patientgrupp är 

att kvinnor känner sig misstrodda och avfärdade av vårdpersonal, samt att dessa har en 

problematisk attityd kring ”kvinnoproblem”. Smärtan som kan uppstå i samband med 

endometrios betraktas ofta av vårdpersonal som ”normal” eftersom den är kopplad till 

menstruation och detta kan leda till att kvinnor får uthärda stort lidande eftersom de inte blir 

tagna på allvar. 

Eftersom känslor av att bli misstrodd och avfärdad kan orsaka omfattande emotionella 

skador finns det ett behov av att studera hur vårdpersonals attityd till dessa kvinnor påverkar 

kvinnornas upplevelser av den vård som ges.  

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur kvinnor med endometrios upplever mötet med vårdpersonal. 

METOD  

Denna studie bygger på en kvalitativ innehållsanalys av sex stycken bloggar skrivna av 

personer med endometrios. Nedan följer en presentation av studiens design, urvalsprocess 

och tillvägagångsättet vid datainsamling och analys av data, samt hänsynstagande till etiska 

aspekter i samband med vald metod.  
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Design 

Den metod som använts i denna studie är en kvalitativ innehållsanalys av sex stycken bloggar. 

En blogg är enligt Jansson (u.å.) ”en personlig och öppen dagbok eller logg på webben. En 

typisk blogg består av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och 

synpunkter på dagsaktuella händelser […]”.  

Enligt Polit och Beck (2004) är en kvalitativ innehållsanalys ett sätt att analysera 

innehållet i narrativ data för att identifiera teman och koncept. Användandet av denna metod 

syftar vanligen till att systematiskt analysera skriven eller verbal kommunikation, för att 

sedan kvalitativt jämföra olika variabler. Danielson (2012) menar att denna metod är lämplig 

då en mindre mängd textdata ska analyseras, dock kan analysnivån variera beroende på hur 

syftet är utformat. Antingen, menar Danielson, kan texten beskrivas som den är eller så kan 

texten tolkas djupare, med hjälp av så kallad induktiv eller deduktiv ansats.  

Vid induktiva studier bestämmer sig forskaren för att börja i empirin genom att så 

förutsättningslöst som möjligt observera ett fenomen för att sedan beskriva det. Deduktiv 

forskning avser istället användningen av en teori som tidigt fastställs och sedan löper som en 

röd tråd genom studiens samtliga delar (Priebe & Landström, 2012). Med en deduktiv ansats 

kan en teoretisk referensram enligt Henricson (2012) användas som en ingång till studien och 

om teorin är välanpassad till det som studien ämnar undersöka, kan teorin skapa struktur i 

forskningsprocessen, något som applicerades på föreliggande studie. 

Urval 

Inklusionskriterier för vilka bloggar som valdes ut var att bloggförfattaren var diagnostiserad 

med endometrios, att bloggen innehöll texter skrivna mellan 2005 och 2015 samt att texterna 

som användes i studien berörde möten med svensk sjukvård som var relaterade till 

endometrios.  

Exklusionskriterier var bloggar skrivna av närstående samt bloggar skrivna av personer 

som inte fått diagnosen bekräftad av läkare.  

Datainsamlingsmetod 

Två sökningar gjordes för att hitta bloggar. Den första sökningen gjordes den 28 januari 2015 

via databasen Google med sökorden “endometrios” och “blogg” vilket gav 132 000 träffar. 

Från sökningens tio första sidor valdes fyra bloggar ut. Den andra sökningen gjordes via 

samma databas med sökorden ”endo”, ”blogg” och ”Sverige” den 2 februari 2015 vilket gav 

23 200 träffar. Från sökningens 12 första sidor valdes två bloggar ut. Samtliga bloggar som 

valdes överensstämde med inklusionskriterierna. Fyra andra bloggar undersöktes men valdes 
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bort med hänsyn till exklusionskriterierna. Detta urval genererade en grupp om sex bloggar 

vilka utgjorde analysenheten. 

De utvalda bloggar vars arkiv innehöll texter från mindre än två år lästes i sin helhet. De 

som innehöll texter från två år eller mer lästes selektivt för att finna relevanta texter. Några av 

bloggförfattarna hade delat in sina inlägg under kategorier vilka fungerade som sökord för 

läsaren, detta underlättade sökningen efter texter relaterade till studiens syfte. I andra fall 

fanns en sökfunktionsruta på bloggens startsida där sökord kunde skrivas in och blogginlägg 

som innehöll sökord fick träffar. De gånger sökfunktionen inte fanns att tillgå användes 

funktionen ctrl + f vilket öppnade ett sökfält på sidan där en sökning kunde göras på specifika 

ord. Sökord som användes var ”sjukvård”, ”sjuksköterska”, ”bemötande” och ”smärta”.  

Analys av data 

Den valda analysmetoden överensstämmer med den som Danielson (2012) föreslår för en 

kvalitativ innehållsanalys. Danielson beskriver att texter från dagböcker initialt kan 

organiseras varefter teman kan skapas, dessa teman underlättar fortsatt tolkning. Polit och 

Beck (2004) definierar ett tema som ”en abstrakt enhet som skapar mening och identitet till en 

aktuell upplevelse och dess olika uttryck. På så vis kan ett tema fånga och enhetliggöra 

upplevelsens grundvalar till en meningsfull helhet” (s. 578). Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) svarar ett tema på frågan vad handlar det här om? och utgör på så sätt en 

tråd av mening i texten på en tolkande nivå. 

Författarna delade upp bloggarna mellan sig och läste dess innehåll enskilt. De texter 

som beskrev möten med vårdpersonal plockades ut och samlades i ett digitalt dokument 

tillsammans med bloggens adress och det datum inlägget skrevs, sammantaget utgjorde detta 

75 sidor text. Dokumentet skrevs ut och författarna markerade stycken som motsvarade syftet 

i de utvalda bloggtexterna var för sig. Sedan överfördes dessa stycken till den mall som 

redovisas i tabell 1 där de kom att utgöra meningsenheter. Danielson (2012) menar att när 

textmaterialet lagts in i mallen bör texten läsas ytterligare en gång för att underlätta 

avgränsning av meningsenheterna. Allt utplockat textmaterial från bloggarna lästes således i 

sin helhet upprepade gånger av båda författarna för att få en sammanhållen förståelse för 

innehållet. Därefter startade en gemensam process där författarna kondenserade 

meningsenheterna noggrant och försäkrade sig om att det kondenserade innehållet fortfarande 

överensstämde med meningsenheternas budskap.  

En kreativ fas tog vid där författarna gemensamt delade sina spontana tankar om de 

mönster som kunde ses i textmaterialet. Detta resulterade i ett första utkast till potentiella 



  

 

11 

 

koder som kunde relateras till meningsenheterna, koderna förtydligades och kompletterades 

varefter de inkorporerades i mallen. Analysprocessen ledde fram till tre teman och fem 

subteman. För att ett tema skulle definieras som ett sådant skulle det återfinnas i fem av sex 

bloggar, motsvarande för ett subtema var tre av sex bloggar, se bilaga 1 för en översikt.  

 

Tabell 1. Exempel på hur teman och subteman uppstått från bloggtexter. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subtema Tema 

Kan jag förebygga 

att någon annan 

av mina 

Endokvinnor blir 

utsatta för samma 

sak är det absolut 

värt det. Sen ska 

ju inte ignoreras 

den härliga 

känslan av att stå 

upp för sig själv, 

för det som man 

vet är rätt. 

Jag vill inte att 

andra kvinnor 

med endometrios 

blir utsatta för 

samma sak. Det är 

en härlig känsla 

att stå upp för sig 

själv och det man 

vet är rätt. 

Värna om 

sig själv 

och andra i 

samma 

situation 

Systraskap Att bli experten 

"Jaha, men du har 

nog med sprutor 

till nästa månad 

då? För jag 

funderar på om 

[läkare X] är här 

och så det inte blir 

problem med din 

behandling, […] 

vi gör såhär, jag 

kollar läget här 

med [läkare X] 

och så ringer jag 

dig senare i 

veckan om det går 

bra? Så vet vi om 

jag ska boka in 

dig på ett nytt 

besök eller om jag 

bara ska be 

honom skriva ut 

ett nytt recept. 

Går det bra?" […]   

Och kvinnan 

ringer mig idag 

(två dagar senare) 

Sjuksköterskan 

som ger mig 

sprutan föreslår 

att hon ska prata 

med läkaren för 

att säkerställa att 

det inte blir något 

problem med min 

behandling. Hon 

ringer upp mig 

som hon lovat och 

ställer frågor om 

hur jag mår efter 

sprutan. Jag blir 

imponerad.  

Att få hjälp Vårdpersonalen tar 

initiativ 

Det dynamiska 

mötet 



  

 

12 

 

och bokar in ett 

möte åt mig. Hon. 

Ringer. Mig. […] 

Hon frågade 

också om det gått 

bra med sprutan 

efter att hon gett 

den till mig. 

Wow, säger jag 

bara.  

Läkaren tittade på 

mig, frågade om 

jag hade ångest 

och om jag ville 

att hon skulle 

ringa efter en 

psykiatriker 

(!!!!!!!!!!!!!). Jag 

tittade på henne. 

"Ursäkta?". "Ja, 

du ser inte ut att 

må så bra." "Nej, 

sa jag. Jag mår 

inte bra. Jag har 

endometrios och 

har jävligt ont jag 

kan inte prata just 

nu." "Jo, jag vet. 

Men jag har aldrig 

sett någon verkar 

ha så ont som 

dig." 

Läkaren frågade 

om jag hade 

ångest och 

behövde psykisk 

hjälp. När jag sa 

att det var på 

grund av 

endometriosen jag 

inte mådde bra sa 

hon att hon aldrig 

träffat något som 

verkar ha så ont 

som jag. 

Bli 

misstrodd 

”Det sitter i ditt 

huvud” 

Det statiska 

mötet 

 

Etiska aspekter 

Redogörelsen för de etiska aspekter som togs i beaktande utgår, om inget annat anges, från 

Vetenskapsrådets (u.å) rekommendationer för bedrivandet av humanistisk forskning. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta togs i beaktande genom att ett informationsmail 

skickades till bloggförfattarna till de utvalda bloggarna, detta mail kan ses i sin helhet under 

bilaga 2. Detta mail kunde dock endast skickas till fyra av sex bloggförfattare då två av dessa 

inte uppgav någon mailadress eller andra kontaktuppgifter på sin blogg.  

Samtyckeskravet poängterar att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. De fyra bloggförfattare som kontaktades gav alla sitt tillstånd att använda 
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deras texter vilket innebär att inga bloggar där bloggförfattaren har avböjt medverkan 

användes. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I föreliggande studie anonymiserades 

samtliga bloggförfattare och bloggen tilldelades ett nummer mellan 1 till 6 med syfte att så 

långt som möjligt låta bloggförfattarens identitet förbli okänd. Av hänsyn till 

konfidentialitetskravet beslutades även att inte inkludera någon ingående information gällande 

ålder, antal år med diagnos eller antal år som bloggen varit aktiv trots att denna information 

kunde använts för att diskutera resultatet.  

Nyttjandekravet framhäver att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål. Allt det textmaterial som skrevs ut från bloggarna 

tillsammans med uppgifter om bloggens adress och datum då inlägg skrivits förvarades i ett 

låst skåp under arbetet med studien och förstördes sedan. Ingen utomstående har tagit del av 

det utskrivna textmaterialet.  

Enligt Skärsäter och Ali (2012) är det etiskt försvarbart att använda material från 

bloggar så länge bloggförfattarens identitet skyddas. Det pågår dock en ständig diskussion 

kring huruvida data från internet får användas fritt i forskningssammanhang eller inte. Vissa 

forskare menar, enligt Skärsäter och Ali, att offentlig kommunikation är etiskt försvarbart att 

använda så till vida att deltagarna är anonyma och att data som används inte kränker 

integriteten hos deltagarna. Ingen av bloggarna som användes i studien var skyddade av 

lösenord och deras innehåll kan därmed anses bestå av offentlig kommunikation. 

Skärsäter och Ali (2012) menar att användandet av citat från internetbaserade källor 

utgör ett etiskt dilemma eftersom citaten är sökbara. En del forskare menar att citat bör 

återges med endast en mening eller att de inte bör användas alls, medan andra anser att 

validiteten hotas om det inte går att ge exempel från sina forskningsdata.  

I föreliggande studie användes citat i sin helhet med vetskap om det etiska dilemma 

detta utgjorde, dock ansågs citaten spela en avgörande roll för resultatets kvalitet. De använda 

bloggarnas karaktär som offentliga samt det faktum att flertalet av de citerade 

bloggförfattarna uttryckte en vilja att sprida kunskap om endometrios var också faktorer som 

påverkade detta beslut. 
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RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i tre teman och fem subteman vilka presenteras grafiskt i figur 1. 

Nedan följer en separat genomgång där varje tema och subtema presenteras tillsammans med 

citat från de bloggtexter som användes vid dataanalysen. 

 

  

  

   

Vårdpersonalens 

okunskap om 

endometrios 

  

  

Figur 1. Översikt av resultat. Syftet presenteras högst upp i figuren. Därefter presenteras 

teman och subteman som svarar på syftet.  
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experten 
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”Det sitter i 

ditt huvud” 
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Att bli experten 

En gemensam nämnare i kvinnornas erfarenheter var att vid upprepade tillfällen ha blivit 

avvisad, missförstådd och felbehandlad av vårdpersonal. Denna återkommande negativa 

upplevelse i mötet med vården resulterade i att kvinnorna själva tog kommandot över 

behandlingen av sjukdomen och därmed blev sina egna ”experter”. Det visade sig genom att 

de ifrågasatte vårdpersonalens förslag på behandlingsmetoder och istället kom med egna 

initiativ.  

Jag ifrågasatte och kom med förslag på vad som skulle kunna funka. Det var till exempel jag som sa att 

jag ville testa Enanton behandlingen. Jag tror inte att det hade varit aktuellt på ett bra tag om jag inte 

hade tagit tag i det själv. – Blogg 6 

Vårdpersonalens okunskap om endometrios 

Samtliga kvinnor upplevde en generell okunskap om endometrios hos den vårdpersonal de 

mött i kontakt med vården, något som medförde att trovärdigheten hos vården minskade i 

deras ögon. 

Problemet, som jag ser det, ligger i att okunskapen är så stor att sjukvården inte kan tolka symtomen 

på endometrios på rätt sätt. – Blogg 3 

Kvinnorna upplevde att de fick utbilda vårdpersonalen om endometrios och många gånger 

skedde detta utifrån en försvarsposition då kvinnorna tidigare inte blivit trodda på. Kvinnorna 

upplevde att de fick motstridig och felaktig fakta om endometrios vilket ledde till att de 

slutade se läkares expertis som den främsta källan till kunskap om sjukdomen. Detta ersattes 

av den självupplevda erfarenheten av sjukdomens symtom i kombination med 

kunskapsinhämtning på egen hand, till exempel via internet. 

När man inte fått den hjälp man behver [sic] från sjukvården får man ta saker i egna händer och söka 

efter alternativ. – Blogg 2 

Systraskap 

Ett resultat av den upplevda okunskapen från vårdpersonal blev att kvinnorna sökte sig till 

andra med samma sjukdom både för att ge och för att få stöd. De gemensamma erfarenheterna 

fungerade som en bekräftelse på att den egna expertisen överträffade vårdens. Kvinnorna gav 

andra kvinnor i samma situation tips inför möten med vårdpersonal, så som att skriva ner sin 

sjukdomshistoria och att ifrågasätta all information. Ytterligare saker som togs upp var att 

våga ställa krav och att inte ge upp samt att inte acceptera att få sina problem ignorerade.   

Mycket det jag vill få fram är att andra tjejer med endometrios som läser detta ska våga stå på er! […] 

jag väntade många månader för länge innan jag tog tag i mitt problem. Jag tänkte ofta tankarna ”Nej 
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jag vill inte tjata. Jag vill inte ta någon annans plats som förtjänar den mer än jag” Men tillslut måste 

det ju bli din tur? Det är din tur!  VÅGA STÅ PÅ DIG! – Blogg 5 

Många av kvinnorna uttryckte en känsla av samhörighet med andra i samma situation vilket 

visade sig genom användandet av termer som ”endokvinnor” och ”endosystrar”. De var måna 

om att stötta och hjälpa varandra och nämnde gemenskapen som en viktig anledning till att de 

orkade kämpa vidare.  

Jag känner ett sånt oerhört stöd från er tjejer. Jag känner gemenskap mitt i allt det svåra. Det finns så 

många där ute som har det betydligt värre än jag och ändå orkar ni ta er tid, engagemang och energi 

till att vara aktiva på sociala medier som forum, bloggar och Facebook. […] Vi är systrar i det här. Vi 

möter Endometriosen med allt vad det innebär tillsammans. TILLSAMMANS. – Blogg 2 

Betydelsen av denna gemenskap tydliggjordes genom att exkludering uppfattades som 

sårande. 

Vad som har gjort mig mest ledsen är faktiskt bemötande från en del andra kvinnor som det har visat 

sig också har endometrios, men som inte påverkas av det. De som har sjukdomen utan att känna av 

den. Hela tiden jämförs mina symtom och besvär med deras och viftas bort som att ”Det där är väl 

inget.”– Blogg 4 

 

Det dynamiska mötet 

Det kvinnorna nämnde som viktiga egenskaper hos vårdpersonal i mötet var en förmåga att 

utstråla stabilitet, sympati och lugn. Ytterligare viktiga kvaliteter som kvinnorna värdesatte 

var intresse, ärlighet och förmågan att ställa öppna frågor. När dessa egenskaper kunde 

identifieras hos vårdpersonalen ledde det till att kvinnorna fick en känsla av trygghet och 

framförallt kände de sig trodda på och tagna på allvar. När kvinnorna, som experter på sin 

egen sjukdom, mötte vårdpersonal med dessa egenskaper uppstod en dynamik i mötet som 

uppfattades som positiv av kvinnorna. Den egna expertrollen hämmades inte i mötet utan 

uppträdde parallellt med vårdpersonalens expertis vilket underlättade kommunikationen.   

Han var så otroligt snäll och det var kvinnan också. […] För första gången kändes det inte som att jag 

behövde intyga att jag faktiskt hade problem. De var väldigt uppmärksamma på att jag behövde hjälp. 

– Blogg 6 

Vårdpersonalen tar initiativ 

Flera av kvinnorna uttryckte uppskattning för den vårdpersonal de mött som tagit initiativ för 

att förbättra deras sjukdom genom olika insatser. Det kunde ske i form av att ta praktiska 

beslut så som att initiera behandling och undersökningar som kvinnan själv inte efterfrågat, 

eller remittera vidare till andra professioner för kompletterande sjukgymnastik eller 

psykoterapi. Andra saker som uppskattades var när vårdpersonalen gav tydliga råd som var 

individuellt anpassade samt att vårdpersonalen ledde samtalet utan att ta över.  
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Min läkare, som är mycket kunnig om endometrios, är den enda läkare som jag kunnat prata med om 

detta på ett neutralt och rakt sätt. Hon ger mig tips och handfasta råd. Hon vet vart fokus ligger just nu. 

Vill jag prata om detta mer, vet jag att hon finns till hands och kan remittera oss vidare om det behövs. 

– Blogg 3 

 

Flertalet kvaliteter nämndes som viktiga avseende vårdpersonalens initiativförmåga, bland 

annat uppvisandet av en stark men prestigelös vilja att hjälpa, men också envishet och 

ihärdighet vilket ledde till en känsla av förtroende. Rädslan för att bli övergiven om 

sjukdomen visade sig vara svårbehandlad minskade hos kvinnorna när vårdpersonalen genom 

sitt engagemang tog ansvaret för behandlingen av sjukdomen.  

Han vill göra allt för att jag ska bli smärtfri och det ger mig hopp. För första gången blir jag inte helt 

övergiven av min läkare då jag börjar bli extra ”krånglig” att laga.  

– Blogg 6 

 

Att hitta ”guldkornen” 

Några av kvinnorna beskrev att de haft tur som hittat personer inom vården som hjälpt dem 

och menade att detta möte föregåtts av åtskilliga avisanden av vårdpersonal som misstrott 

dem. Flera ansåg att det enbart var tack vare att de träffat ”rätt läkare” som de fått sin diagnos. 

Genom att möta någon som gav bekräftelse och omtanke kände kvinnorna sig sedda vilket 

ingav en känsla av att vara i goda händer. Tacksamheten över att vårdpersonal gett ”det lilla 

extra” var stor och kvinnorna ansåg att detta var något som inte kunde tas för givet.  

Jag är otroligt tacksam för att jag har en bra kontakt och att det alltid finns någon att prata med. Jag 

är också väldigt tacksam över att ett utav de få mottagningarna som finns är i min stad […]. – Blogg 4 

 

Det statiska mötet 

Samtliga kvinnor upplevde möten med vårdpersonal vilka uppfattades som mycket negativa. 

Det kvinnorna nämnde som en negativ egenskap hos vårdpersonalen i mötet var en oförmåga 

att lyssna vilket ledde till en känsla av uppgivenhet. Kvinnorna upplevde att när läkare inte 

kunde säga vad symtomen berodde på intog dessa en maktposition som de som vet bäst, något 

som kvinnorna motsatte sig. Kvinnornas egna kunskaper om sjukdomen ignorerades i stor 

utsträckning av vårdpersonalen vilket skapade en statisk situation där kvinnorna upplevde att 

de inte fick rätt hjälp. 

Jag hade en jobbig läkare som inte alls lyssnade på mig. Hon hade sin egen uppfattning om vad 

endometrios är och det gick ut över mig. Jag fick inte den hjälp jag behövde […] – Blogg 1 

Den upplevda överlägsenheten hos vårdpersonalen bidrog till att kvinnorna kände sig 

misstrodda, något som skedde upprepade gånger och ledde till ett minskat förtroende för 

vården. 
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Jag har träffat läkare som inte säger någonting och jag har träffat läkare som skrattar mig rakt upp i 

ansiktet. Jag har fått höra det värsta och jag har fått känna mig obetydlig och bortglömd och dömd. 

[…] Någonstans på vägen har jag tröttnat. Tappat förtroendet på något vis. Gett upp lite. Ingen kan 

hjälpa mig, de skickar mig bara vidare till nästa person. – Blogg 2 

Kvinnorna upplevde det som väldigt kränkande att inte bli tagna på allvar när de sökt hjälp för 

sina symtom. Flera av kvinnorna hävdade att detta berodde på den kunskapsbrist om 

sjukdomen som fanns hos vårdpersonalen och att detta ledde till att symtomen avfärdades, en 

brist som vårdpersonalen inte alltid ville kännas vid.  

Blir så arg när jag hör om läkare som säger saker som inte stämmer alls. Har man inte koll på något 

så är det bättre att säga att man har dålig koll än att ljuga ihop något och själpa [sic] patienten istället 

för att hjälpa. Läkarna borde bli bättre påläsa inom vissa sjukdomar. – Blogg 1 

 

Det minskade förtroendet för vården ledde till att kvinnorna upplevde att det blev en kamp att 

få vård. Flertalet ansåg att det var denna kamp som gjort att de fått tillgång till rätt vård.  

Tills jag för tredje gången, i januari [år xxxx], besökte samma gynekolog på ett halvår och krävde att 

min smärta togs på allvar. Gynekologen gjorde då en grundlig undersökning och upptäckte något på 

ultraljudet som inte kunde förklaras vad det var. – Blogg 4 

Alla kvinnor uttryckte att diagnosen initialt innebar en lättnad då den legitimerade deras 

symtom som något patologiskt och inte ”normal menssmärta”, något som kvinnorna fått höra 

upprepade gånger då de tidigare sökt vård. Tiden från att ha sökt vård första gången tills 

diagnos ställdes varierade från några månader till flera år och de som fått diagnosen snabbt 

ansåg att de haft tur. Kvinnorna hade olika uppfattningar om varför diagnosprocessen 

fördröjts, någon menade att det berodde på bristande kunskap och intresse hos vårdpersonal 

medan en annan menade att det berodde på att hon inte fått träffa ”rätt läkare”. Flertalet 

frågade sig om det berodde på det faktum att de var kvinnor och att deras smärtproblematik 

därmed avfärdats som ”normal menssmärta”. 

Alla kränkande kommentarer [som kvinnor får2] visar hur stor okunskapen om endometrios är och hur 

kvinnor med (mens)smärta inte tas på allvar. Det är inte konstigt att det i snitt tar åtta år innan en 

endometriosdiagnos kan ställas när ingen tror en. – Blogg 3 

”Det sitter i ditt huvud” 

Flertalet kvinnor upplevde att deras fysiska symtom, framför allt smärta, negligerades och 

istället antogs ha psykiska orsaker vilket ledde till felbehandlingar där de exempelvis blev 

erbjudna samtalsterapi istället för smärtstillande preparat. Kvinnorna fick höra att de var 

                                                 
2 Författarnas tillägg 
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”stressade” och ”deprimerade” och att smärtan berodde på en somatisering av psykiska 

besvär.  

Han förstod att sex gör ont, men ansåg att det mesta satt i mitt huvud. Han menade att jag spänner mig. 

Tills slut blir spänningen så stor att den blir ett problem. Att det är spänningen som orsakar smärtan 

och inte endometriosen. – Blogg 3  

 

Kvinnorna kände sig kränkta och förrådda av vårdpersonalen eftersom deras symtom ansågs 

vara psykiska när de själva ansåg att de var fysiska och orsakade mycket smärta. Däremot 

nämnde flera av kvinnorna att psykiska besvär så som depression och ångest uppstått som 

resultat av den kroniska smärta som endometrios orsakat. 

En del av mig känner mig förrådd. Jag känner mig oförstådd och inte tagen på allvar. Plöttsligt [sic] är 

det mitt fel att jag plågas av denna värken varje dag. De menar att det inte längre är sjukdomen utan 

numera mitt psyke. Att det sitter i huvudet på mig. […] Att de försöker vända på det och tutta i mig att 

det istället är upp till mig hur ont jag ska ha. De tror inte att Endometriosen kan ge de här besvären 

jag beskriver.  – Blogg 2 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen utgår från Lundman och Hällgren Graneheims (2012) tillvägagångssätt 

för att säkerställa trovärdigheten i en kvalitativ innehållsanalys. Begrepp som diskuteras är 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. 

Trovärdighet är ett viktigt begrepp inom kvalitativ forskning och enligt Danielsson 

(2012) avser detta i vilken utsträckning det valda fenomenet verkligen har studerats. 

De teman som framkom i resultatet sammanfattade de fynd som gjordes i bloggtexterna, 

översikten i bilaga 1 visar på i vilken utsträckning teman och subteman förekom i de olika 

bloggarna, denna spridning visar på studiens giltighet. 

Analysenheten i denna studie utgjordes av 75 sidor text som direkt kunde relateras till 

studiens syfte, dock utgjorde de sex bloggarnas sammantagna textmassa en större mängd data 

än den som analyserades. Det faktum att författarna sållade i bloggtexter på varsitt håll kan 

ses som en faktor som sänker tillförlitligheten i studien. För att stärka tillförlitligheten kunde 

samtliga bloggar lästs av båda författarna varefter de bloggtexter som valdes ut kunde ha 

jämförts. Dock lästes alla utvalda bloggtexter mycket noggrant och ingående av författarna, 

vilket i kombination med återkommande reflektion om texternas koppling till syftet stärker 

tillförlitligheten. 

Danielsson (2012) menar att ett resultat från en studie som har gjorts med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys inte kan generaliseras men kan vara överförbart till studier som 
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bedrivs i liknande kontexter. Överförbarheten i föreliggande studie kan anses vara begränsad 

vilket främst beror på att urvalet endast bestod av sex bloggar. Dock kan redogörelsen för 

datainsamling och tillvägagångssätt vid dataanalys vara behjälplig för den som vill genomföra 

en liknande studie som syftar till att med hjälp av bloggar beskriva människors upplevelser. 

Inom kvalitativa studier menar Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att forskarens 

delaktighet är given eftersom denne är medskapare genom sin tolkning. Haraway (2008) 

menar att det är omöjligt att skapa den objektiva kunskap som naturvetenskapen hävdar att 

den kan göra. ”Situerad kunskap” används istället av Haraway som ett sätt att förklara att alla 

forskare är människor som existerar i en kontext som präglas av intressen och konflikter vilka 

påverkar forskningen. Perspektivet är begränsat till plats vilket både forskare och den som tar 

del av forskningen bör vara medvetna om. Vetenskaplig kunskap ska kunna prövas av andra i 

förhållande till olika sammanhang och situationer vilket enligt Haraway möjliggörs om 

forskaren tydligt redogör för de utgångspunkter som föreligger studien, något som studiens 

författare anser görs i metodavsnittet till föreliggande studie. Vidare menar Haraway att den 

huvudsakliga frågan istället blir hur systematiskt, öppet och pålitligt forskningen genomförs 

och inte huruvida det går att skapa objektiv forskning.  

Inom feministisk teoribildning ses kvinnors erfarenheters som en viktig källa till 

kunskap om ett specifikt fenomen. Genom att utmana den traditionella vetenskapen och 

basera forskning på kvinnors erfarenheter skapas ny kunskap. Med hänsyn till detta beslutade 

författarna att bloggtexter skrivna av kvinnor med endometrios utgjorde ett lämpligt underlag 

för att söka denna kunskap. 

Inom feministisk forskning är det tradition att forskaren placerar sig inuti studien som 

ett sätt att undvika objektifiering av informanterna, och för att försöka etablera relationer som 

är icke-exploaterande och präglas av samarbete (Polit & Beck, 2004; Forssén & Carlstedt, 

2012). Valet att analysera bloggtexter istället för att genomföra intervjuer kan ses som en brist 

då inga vidare frågor om upplevelser har kunnat ställas av författarna, samt att det inte har 

funnits utrymme för bloggförfattarna själva att ge en djupare förklaring till sina texter. Detta 

har möjligen medfört att resultatet färgats av författarna på ett sätt som hade kunnat mildras 

om intervjuer istället genomförts. Vid intervjuer bör forskaren noga ta hänsyn till 

kroppsspråk, tonfall och mimik eftersom detta utgör en stor del för hur respondenternas svar 

kan tolkas. I föreliggande studie har författarna kunnat bortse från detta vilket har medfört att 

syftet lättare har kunnat följas. Bloggförfattarnas personligheter har därmed inte influerat 

analysprocessen. 
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Salzmann-Eriksson och Eriksson (2015) har utfärdat ett varningens ord för den som 

använder sig av bloggar som dataunderlag i examensarbeten på grundnivå. De menar att det 

föreligger asymmetriska maktbalanser mellan forskande studenter och de bloggförfattare vars 

texter de använder sig av. Dels, menar Salzmann-Eriksson och Eriksson, så är studenters och 

bloggförfattares kunskapspositioner olika, studenter väljer vanligen att studera mycket 

komplexa sjukdomstillstånd och tar sig ofta friheten att föra bloggförfattares talan. Det är 

även problematiskt att bloggars karaktär som offentliga automatiskt tolkas som att det är fritt 

fram att använda sig av materialet utan att ta hänsyn till de strikta etiska krav som annars styr 

empirisk forskning. 

Det finns anledning att försöka undvika dessa maktoblanser genom att som student inte 

välja bloggar som underlag för studier om exempelvis svåra kroniska sjukdomar utan istället 

hålla sig till mindre komplexa hälsofrågor menar Salzmann-Eriksson och Eriksson (2015). 

Författarna till föreliggande studie kan med hänsyn till detta se kritiskt på några av de etiska 

val som gjordes under arbetets gång. För att så långt som möjligt försöka motverka obalans i 

maktrelationen borde endast bloggar vars bloggförfattare uttryckligen godkänt deltagande ha 

använts. Citat som återges i resultatet har oundvikligen tolkats av författarna vilket kan ses 

som att dessa har fört bloggförfattarnas talan. Dock har syftet med studien inte varit att återge 

upplevelsen av att leva med endometrios, något som författarna inte har någon erfarenhet av, 

istället har möten med vården beskrivits vilket är en miljö som författarna i egenskap av 

sjuksköterskestudenter känner till väl. Tolkningarnas validitet har möjligen kunnat stärkas av 

detta faktum. Med hänsyn till det Salzmann-Eriksson och Eriksson beskriver kan beslutet att 

analysera just bloggtexter för att beskriva endometrios kritiseras, författarna till föreliggande 

studie hade förmodligen resonerat annorlunda om denna kunskap inhämtats redan i ett tidigt 

skede.  

Användandet av en ideologi som teoretisk referensram visade sig vara en utmaning då 

en mängd avgränsningar var tvungna att göras. Författarnas ambition har dock varit att under 

förutsättningarna göra ett försök att inkludera även den oinvigde i ett feministiskt synsätt samt 

utforska möjligheterna att applicera tankar och idéer på ett aktuellt forskningsfält. 

De möten som beskrivs i resultatet baserades på berättelser om kvinnornas möten med 

flera professioner inom vården. Bland dessa återfanns sjuksköterskor, psykologer, 

sjukgymnaster och läkare vilket betyder att beskrivningar av möten med samtliga dessa 

professioner har utgjort dataunderlaget. De citat som återges i resultatet berör dock i stor 

utsträckning möten med läkare, eftersom dessa ansågs vara mest kärnfulla och målande.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visade på flertalet intressanta aspekter av det möte som sker mellan kvinnor med 

endometrios och vårdpersonal. Det framkom att samtliga kvinnor tidigare haft många 

negativa erfarenheter av möten med vårdpersonal, möten som präglades av omfattande 

misstro. Detta ledde till att kvinnorna antog en ny roll i hanteringen av sin sjukdom och kom 

att bli informella ”experter”. Utmärkande för expertrollen var att kvinnorna ansåg att deras 

egna kunskaper stod högre i kurs än vårdpersonalens och därmed värderades som mer 

korrekta. Kvinnorna fann en typ av gemenskap med andra i samma situation, detta benämns i 

föreliggande studie som ”systraskapet”. Utmärkande för detta systraskap var att kvinnorna 

utbytte erfarenheter och gav varandra stöd genom att uppmuntra andra att stå på sig gentemot 

misstroende vårdpersonal.  

Många av kvinnorna hade också upplevt positiva möten med vårdpersonal, detta 

exemplifieras av de kvaliteter som kvinnorna uppskattade hos vissa vårdgivare. Ett dynamiskt 

möte innebar dock inte att vårdpersonalen tog över allt formellt ansvar för hanteringen av 

sjukdomen, kvinnornas roll som experter framträdde fortfarande tydligt. De upplevde däremot 

ett välbehövligt stöd från vårdpersonalen vilket uppfattades som mycket positivt eftersom 

detta inte ansågs vara något som kunde tas för givet. Samtliga kvinnor upplevde otaliga möten 

med vården som präglades av en ignorans från vårdpersonalen. Förtroendet för vården 

minskade som en följd av dessa möten och här kan en koppling skönjas mellan upplevelser av 

statiska möten och ett inträde i tidigare nämnd ”expertroll”. 

Kvinnornas upplevelser kan sammanfattas i hur ovanstående teman förhöll sig till 

varandra. Genom att upprepade gånger ha upplevt statiska möten skapades ett behov av att bli 

sin egen expert. Med hjälp av sin förvärvade expertkunskap fanns en vilja att fortsätta kämpa 

för att bli trodd och tagen på allvar, en kamp som för flera kvinnor lyckligtvis resulterade i att 

de funnit ett ”guldkorn” som genom sina egenskaper skapade möjligheter för ett dynamiskt 

möte där kvinnan fick hjälp att hantera sjukdomen. 

 

Strategier för att hantera vårdpersonalens attityder 

Markovic, Manderson och Warren (2008) beskriver hur mötet mellan patienter med 

endometrios och vården kan resultera i två olika copingstrategier, uthållighet och kamp. 

Uthållighet kännetecknas av kvinnans egen normalisering av symtomen efter att upprepade 

gånger fått höra från vårdpersonal att problemen är ”normala”. Resultatet i föreliggande 

studie visade dock att samtliga kvinnor var väl medvetna om att den smärta de upplevde inte 
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var normal, men att den vårdpersonal de mött ofta inte kunde distingera mellan normal 

menstruationssmärta och patologisk smärta orsakad av endometrios.  

Vidare menar Markovic et al. (2008) att kampstrategin definieras av en utmanande och 

ifrågasättande attityd till vårdpersonal och den biomedicinska synen på sjukdomen. När 

kvinnor upprepade gånger får sina symtom avfärdade sätter de sin subjektiva upplevelse i 

fokus och ställer krav. Samtliga kvinnor i studien hade anammat denna strategi vilket visades 

genom att de aktivt tog ställning gentemot vårdpersonalen; de ifrågasatte utlåtanden och kom 

med egna förslag på behandlingsmetoder. Denna strategi speglades även inom systraskapet 

där tips och råd om att stå på sig och våga ställa krav delades med andra i samma situation. 

Eftersom systraskapet gav en bekräftelse på att det fanns många kvinnor med liknande 

erfarenheter stärkte detta ytterligare det faktum att den egna erfarenheten av sjukdomen 

överträffade vårdpersonalens uppfattning om endometrios.  

 

Kvinnors erfarenheter inom systraskapet 

Whelan (2007) hävdar att endometriospatienter utgör en ”epistemologisk gemenskap” 

som inte bara delar kunskap sinsemellan utan också gemensamt formar och försvarar det som 

anses vara ”rättmätig kunskap”. Syftet med detta menar Whelan, är att utmana medicinsk 

auktoritet och befästa patientcentrerade erfarenheter som den huvudsakliga källan till 

kunskap. Systraskapet i föreliggande studie kan ses som ett exempel på en sådan gemenskap. 

Det faktum att systraskapet spelade en betydande roll för flera av kvinnorna, en källa att 

hämta kraft ur, gör att gemenskapen kan ses som den faktor som gör att den enskilda 

individen överger den tidigare nämnda uthållighetsstrategin för kampstrategin.  

Formandet av ett systerskap kan enligt Gemzöe (2002) fungera som ett politiskt verktyg 

för att uppnå förändring av den maktobalans i samhället som gör att kvinnor är underordnade. 

Genom att gå samman och gemensamt kämpa för att bli trodda och tagna på allvar kan 

kvinnor skapa möjligheter för att göra den egna erfarenheten av att leva med endometrios till 

en politisk angelägenhet och därmed något som samhället måste förhålla sig till.  

 

Positiva upplevelser av vården – möten med ”guldkorn” 

Resultatet visade även på ett antal faktorer som gjorde att kvinnorna upplevde mötet 

med vården som en positiv upplevelse vilket ledde till framsteg i behandlingen av 

endometrios. Bland dessa återfanns flera egenskaper som var direkt kopplade till 

vårdpersonalen som enskilda individer. Kvinnorna uppskattade förmågor som att kunna 

utstråla stabilitet, lugn och sympati samt visa intresse och vara ärlig. Genom att 
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vårdpersonalen visade en prestigelös vilja att hjälpa kände sig kvinnorna tagna på allvar. 

Denny och Mann (2007b) visar på vikten av denna typ av prestigelöshet och engagemang i 

mötet mellan endometriospatienter och personal inom primärvården. Bristande kunskaper om 

sjukdomen ses enligt Denny och Mann inte som ett lika stort problem av patienterna om 

husläkare uppvisar förmågan att lyssna, visa sympati inför symtomen och är villig att 

remittera vidare till en gynekologisk specialist. Detta visar på att den grupp som kan erbjuda 

den hjälp kvinnor med endometrios efterfrågar utgörs av en liten skara ”guldkorn” som 

genom sina individuella egenskaper lyckas få kvinnorna att känna sig trygga och i goda 

händer. Tillgängligheten till denna typ av vård är därmed begränsad och vården i sig är skör 

med hänsyn till att den ges av en grupp vårdpersonal som står ut från mängden, något som 

visades i resultatet genom att kvinnorna ansåg sig ha haft ”tur” att de funnit dessa individer.  

 

Negativa upplevelser av vården – diagnosens betydelse och normaliseringsprocessen 

Denny och Mann (2007b) hävdar, likt resultatet i föreliggande studie, att den vanligaste 

orsaken till att kvinnor med endometrios får minskat förtroende för vården är upplevelsen av 

att inte bli tagen på allvar när de söker vård. Flera av kvinnorna i föreliggande studie menade 

att detta berodde på kunskapsbrist hos vårdpersonalen, vilket även stärks av Denny och Mann. 

Benämningen av endometrios som ”den gåtfulla sjukdomen” har ansetts bero på det faktum 

att utbredningen inte står i relation till symtomens allvarlighetsgrad (Denny & Mann, 2007a). 

Denna faktor kan påverka fastställandet av diagnos, en process som ofta drar ut på tiden, 

vilket bekräftas av resultatet. Många av kvinnorna väntade många år på en diagnos som kunde 

förklara deras besvär och när de väl erhöll diagnosen innebar den initialt en lättnad eftersom 

den legitimerade deras symtom som patologiska och inte normala. 

Sjuksköterskor har, som tidigare nämnts, en möjlighet att förkorta den långa väntan på 

diagnos som många kvinnor upplever genom att redan i ett tidigt skede vara uppmärksamma 

på symtom som tyder på endometrios. Sjuksköterskor befinner sig ofta nära patienter och har 

därmed förutsättningar att på ett hänsynsfullt sätt föra dialog om känsliga ämnen vilket kan få 

kvinnor med endometrios att känna sig stärkta i känslan av att de symtom de upplever är 

tecken på något patologiskt.  

Ballard, Lowton och Wright (2006) menar att vägen till en diagnos påverkas av en 

normaliseringsprocess som uppstår i flera led. En normalisering av smärtan sker initialt på 

individnivå där kvinnan själv upplever svårigheter att distingera mellan vad som utgör 

”normal” eller patologisk smärta i samband med menstruation. Ballard et al. beskriver den 

brytpunkt som uppstår då kvinnan själv inte längre betraktar sin smärta som normal och söker 
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vård för besvären. Ytterligare en normalisering sker därefter då vårdpersonal menar att 

besvären endast är ”normala menssmärtor” och att detta är något som kvinnor måste stå ut 

med. Resultatet visade dock att kvinnorna i föreliggande studie var väl medvetna om att deras 

besvär inte var ”normala”, istället frågade de sig om deras diagnos fördröjts på grund av deras 

roll som kvinnor.  

Öhman (2009) menar att kroppens betydelse skiljer sig åt beroende på social och 

kulturell kontext och att kroppen är nära sammanlänkat med det så kallade 

normalitetsbegreppet. Vad som anses vara ”normala menssmärtor” är därmed inget universellt 

betingat utan något som är starkt påverkat av normativa föreställningar om den kvinnliga 

kroppen. Kvinnorna i föreliggande studie kan anses ha stött på dessa föreställningar hos 

vårdpersonal när de sökte vård för sina besvär. 

 

Nutida och historiska diskurser kring kvinnokroppen  

Seear (2009a) hävdar att problematiken kring endometrios inte kan förklaras enbart av 

påståendet att kvinnor har problem att distingera mellan ”normal” och patologisk 

menstruationssmärta; det finns även strukturella faktorer i samhället som reglerar hur kvinnor 

tillåts tala om sin menstruation. Seear använder sig av begreppet ”menstruationens etikett” 

vilket definieras som den diskurs som råder kring hur menstruation bör benämnas och 

hanteras i samhället. Seear hävdar att denna etikett får stor betydelse för hur kvinnor väljer att 

söka hjälp för sina besvär eftersom etiketten innebär att kvinnor inte bör uppmärksamma 

problem med menstruation i den offentliga sfären. Seear menar att ett aktivt arbete för att öka 

medvetenheten om menstruationens etikett kan skapa nya möjligheter för vården att hantera 

endometrios. I och med att både den enskilda individen och vårdpersonalen blir medvetna om 

denna diskurs kan problem relaterade till menstruation tas på allvar i ett betydligt tidigare 

skede.  

Menstruationen har historiskt sett ansetts vara en bidragande orsak till synen på kvinnor 

som psykiskt försvagade. Ahlbeck-Rehn (2007) menar att det vid sekelskiftet mellan 1800- 

och 1900-tal fanns en stark koppling mellan gynekologin och psykiatrin, och att bilden av 

”den hysteriska kvinnan” fortfarande kan ses i dagens representationer av kvinnlighet.  

Resultatet visade att flertalet kvinnor upplevde att vårdpersonal hävdade att deras 

symtom var psykiskt relaterade och att smärtan orsakades av depression och stress. De blev 

beskyllda för att somatisera sina besvär och kvinnorna upplevde att denna attityd från 

vårdpersonal var ytterst kränkande. Whelan (2007) menar att det går att anta att en av 

orsakerna till att patienter med endometrios inte blir tagna på allvar av vårdpersonal är på 
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grund av det faktum att de är kvinnor. Whelan menar att endometriospatienter ofta beskrivits i 

medicinsk litteratur som nervösa och irrationella kvinnor som överdriver sina symtom och 

Whelan benämner detta som en form av ”könad delegitimering”.  

Kvinnorna i föreliggande studie uppgav att de fått ett minskat förtroende för vården som 

ett resultat av de statiska möten de upplevt samt att vårdpersonal brustit i bemötandet. Det 

överensstämmer med Smirthwaite et al. (2014) som hävdar att kvinnor är i majoritet bland de 

patienter som upplever sig kränkta av vården. Det går att fråga sig varför det ser ut på detta 

sätt, ett antagande kan vara att den attityd vårdpersonalen har gentemot kvinnor och 

”kvinnoproblem” orsakar kvinnors missnöje. De tidigare studier som gjorts om 

endometriospatienters upplevelser av mötet med vården saknar en feministisk analys på 

varför problemen mellan denna patientgrupp och vårdpersonalen uppstår. Denny (2004) såväl 

som Cox et al. (2003) menar att vårdpersonal som individer bör förbättra sin kunskap och 

förståelse om endometrios för att hjälpa denna negligerade patientgrupp. Författarna hävdar 

att detta förvisso är av vikt men att det inte kan lösa problemet till fullo. 

 

Vilket stöd behövs från vården? 

Det faktum att 200 000 kvinnor i Sverige lider av endometrios utan att sjukdomen 

klassas som en folksjukdom visar på den underordnade ställning kvinnor har i samhället; 

intresset för kvinnors hälsa är lågt hos den politiska makten. Genom att klassa endometrios 

som en folksjukdom skulle skapandet av nationella riktlinjer samt ökade resurser kunna 

förändra förutsättningarna för många kvinnor. Seear (2009b) beskriver, likt resultatet i 

föreliggande studie, att kvinnor med endometrios ofta blir experter på sin egen sjukdom i brist 

på adekvat vård och att de ofta blir ensamma i hanteringen av denna som följd av de 

konsekvenser sjukdomen har på det sociala livet. Dessa kvinnor behöver enligt Seear tillgång 

till koncentrerad specialistvård som kan stödja dem i hanteringen av sjukdomen.  

De två specialiserade endometrioscentrum som finns i Sverige idag är för få och är 

lokaliserade geografiskt på ett sätt som utesluter många patienter från den vård de har rätt till. 

Genom politiska beslut kan centren öka i antal och på så sätt ge stöd åt fler kvinnor. I väntan 

på dessa beslut kommer den gemenskap som finns mellan kvinnor med endometrios fortsätta 

spela en viktig roll för hälsan, ett slags systraskap inom systerskapet. 

Slutsats 

Studiens resultat visar att kvinnor med endometrios blir utsatta för omfattande misstro inom 

vården, vilket leder till att de blir experter på sin egen sjukdom. Kvinnor med endometrios 
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samlas i gemenskaper som stärker deras vilja att fortsätta kämpa för adekvat vård. Det 

negativa bemötande som kvinnorna upplever kan anses bottna i den syn på kvinnor och 

”kvinnoproblem” som råder i samhället, en syn som har starka historiska kopplingar. Ur ett 

feministiskt perspektiv är det viktigt att ifrågasätta denna syn eftersom den utgör ett exempel 

på kvinnors strukturella underordning i samhället.  

Kvinnors erfarenheter av endometrios utgör en legitim kunskapskälla om sjukdomen 

och bör vara det som vägleder vårdpersonal i omhändertagande av denna patientgrupp. 

Genom att ta dessa kvinnor på allvar kan vårdpersonal hjälpa dem att hantera sjukdomen och 

säkerställa att de får den vård de har rätt till.  

Klinisk betydelse 

De aspekter som kvinnor med endometrios anser vara viktiga hos vårdpersonal är kunskap, 

medkänsla, förmåga att lyssna och att bli tagen på allvar. Alla dessa faktorer ingår som 

viktiga delar av en sjuksköterskas profession och denne kan därmed spela en viktig roll för 

kvinnor med denna sjukdom genom att agera stöd och se till att deras problem inte 

nonchaleras. 

Sjuksköterskan kan träffa patienter med endometrios inom akutvård, primärvård så väl 

som gynekologisk specialistvård. Med ökade kunskaper om både sjukdomens symtom och de 

problem kvinnorna upplever i mötet med vården kan sjuksköterskan få större förståelse för 

den situation dessa kvinnor befinner sig i när de söker vård. Detta kan förhoppningsvis leda 

till att dessa kvinnor slutar ses som ”jobbiga” och ”svåra” inom vården och att de får den vård 

de har rätt till betydligt tidigare än vad som sker idag. 

Det är viktigt att poängtera att det inte enbart är ökade kunskaper hos den individuella 

sjuksköterskan, eller annan vårdpersonal, som kan leda till förbättringar för denna 

patientgrupp. Synen på ”kvinnoproblem” måste förändras på en genomgripande samhällelig 

nivå för att mötet mellan dessa kvinnor och vårdpersonal ska bli optimalt.  

Förslag på vidare forskning 

Användningen av ett feministiskt perspektiv inom vårdvetenskaplig forskning kan bidra med 

ny kunskap genom att utmana de normer som råder kring kvinnosjukdomar. Föreliggande 

studie är ett försök att lyfta ett konkret problem till en högre abstraktionsnivå, något som 

tydligare bör genomsyra forskning inom vårdvetenskap.  

Forskning om endometrios som utgår från ett intersektionellt perspektiv genom att 

problematisera flera maktordningar i symbios med varandra (så som kön, klass, etnicitet, 

sexualitet, ålder och funktion) finns inte idag vilket exemplifieras genom att den forskning 
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som är genomförd om endometrios i stor utsträckning innefattar personer som definierar sig 

som kvinnor, är vita och lever i höginkomstländer. God omvårdnad handlar bland annat om 

att möta patienter så förutsättningslöst som möjligt, forskning om normer och maktstrukturers 

påverkan inom vården kan vara ett sätt att kunna uppnå detta. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Översikt över vilka teman som förekommer i vilka bloggar. Subteman är kursiverade. 

Blogg Att bli 

experten 

Vårdpersonalens 

okunskap om 

endometrios 

Systraskap Det dynamiska 

mötet 

Vårdpersonalen 

tar initiativ 

Att hitta 

”guldkornen” 

Det 

statiska 

mötet 

”Det sitter 

i ditt 

huvud” 

Blogg 1 X X  X X  X  

Blogg 2 X X X    X X 

Blogg 3 X X X X X X X X 

Blogg 4 X X X X X X X X 

Blogg 5 X  X X X  X  

Blogg 6 X X X X X X X X 
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Bilaga 2. Informationsbrev som skickades via mail till de bloggförfattare som angav en 

mailadress. 

Hej,  

 

Våra namn är Sofia Eriksson och Siri De Meyere och vi läser femte terminen på  

sjuksköterskeprogrammet på Röda Korsets Högskola i Stockholm. Vi är i startfasen av vårt  

uppsatsskrivande som vi sedan länge bestämt ska beröra endometrios, denna sjukdom som vi  

ser hos flertalet vänner för att inte tala om patienter vi möter. Som sjuksköterskor har vi en  

önskan om att förbättra villkoren för personer som har endometrios på alla sätt vi kan, vi  

hoppas att denna uppsats kan vara ett första steg. 

 

Upplägget för uppsatsen är att läsa igenom innehållet i ett antal bloggar som skrivs av  

personer med sjukdomen för att försöka finna gemensamma nämnare/teman gällande  

bemötande från hälso- och sjukvården. Hela uppsatsen planeras utgå från en genusteoretisk  

referensram eftersom vi är mycket intresserade av processen där smärtupplevelser ”könas”,  

t.ex. att kvinnors smärta inte tas på allvar av hälso- och sjukvården utan avfärdas som  

”normal”.  

Vi undrar om du skulle tycka att det var okej om vi använder texter från din blogg som 

material till uppsatsen? Om det är så att du godkänner det, kommer vi i så fall inkludera valda 

textdelar i vår analys vilket innebär att enskilda citat kan komma att publiceras i den färdiga 

uppsatsen. All text kommer anonymiseras och avidentifieras noggrant. Vi hade varit mycket 

tacksamma om du ville bistå oss! 

 

Hör gärna av dig om du har frågor! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Eriksson och Siri De Meyere 

Sjuksköterskestudenter termin 5 

Röda Korsets Högskola 

Stockholm 


