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Sammanfattning  
Bakgrund: Endometrios är ett gynekologiskt ohälsotillstånd och prevalensen är 6–10 % av 
den kvinnliga befolkningen i världen. Endometrios kännetecknas av smärta i samband med 
menstruationsblödning. Fertiliteten hos kvinnan kan påverkas negativt på grund av 
endometrios. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka yngre vuxna kvinnors upplevelser av vardagen 
med endometrios. 
Metod: En analys av tre bloggar med kvalitativ ansats har genomförts. En innehållsanalys har 
utförts med stöd av Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Studien resulterade i ett tema, smärta. Smärtan kvinnorna upplevde påverkade hela 
deras livssituation. Fem huvudkategorier framgick och dessa är Kroppsliga behov, Relationer, 
Arbetsförmåga, Mediciner och Kontakt med vården. 
Slutsats: Endometrios innebär hinder och svårigheter i kvinnornas vardag. Aspekter som 
kvinnorna upplevde påverkades av endometrios var till exempel relationer, kontakt med 
vården och kroppsliga behov. Kvinnorna behöver hjälp av olika inrättningar i sjukvården och 
det är av vikt att sjuksköterskor har översiktlig kunskap om endometrios. Det behövs 
forskning inriktad på hur sjuksköterskor skall hjälpa kvinnorna med deras smärtproblematik 
samt hur sjuksköterskan ska bidra till att kvinnornas vardag förenklas.  
 
Nyckelord: att leva med, blogg, endometrios, kronisk sjukdom, Maslows behovshierarki, 
upplevelser, vardag 
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Inledning 
Endometrios är ett kroniskt gynekologiskt ohälsotillstånd som drabbar 10 % av den kvinnliga 

befolkningen världen över. Endometrios medför livslånga symtom i form av smärta samt 

infertilitet. Trots detta är det få som besitter kunskap om sjukdomen, vilket medför att 

sjukdomen inte tas på allvar. Livskvaliteten påverkas negativt för kvinnan och detta yttrar sig 

i bland annat arbetslivet, relationer och självförtroendet (Huntington & Gilmour, 2005). 

 

Enligt Huntington och Gilmour (2005) råder det en kunskapsbrist angående sjukdomen 

endometrios vilket medför att diagnosförloppet förlängs samt att kvinnorna fel diagnostiseras 

med till exempel Irritable Bowel Syndrom (IBS). Moradi, Parker, Sneddon, Lopez och 

Ellwood (2014) styrker att problematiken kring diagnosfördröjning och diskuterar vidare att 

kvinnor har felbehandlats för ektopisk graviditet, blindtarmsinflammation eller 

bäckenbotteninflammation utan direkt diagnos (ibid.). Tiden innan diagnos kan upplevs 

psykiskt påfrestande och när diagnosen ställs upplevs en känsla av lättnad. Kvinnor med 

endometrios känner en hopplöshet när behandling inte fungerar som de har tänkt sig för att 

sedan behöva genomgå processen med undersökningar igen (Huntington & Gilmour, 2005). 

 

Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini och Ski (2003) menar att det tyvärr är sällan kvinnor 

kommer i kontakt med läkare som har kunskap om sjukdomen och det är få kvinnor som får 

ett snabbt diagnosförlopp eller behandling. Symtomen av endometrios kan påverka en hel del 

aspekter av kvinnans vardag och det är inte ovanligt att depression blir en del av livet. 

Depressionen förstärks av till exempel rykten på arbetsplatsen eller att de klassas som 

hypokondriker (ibid.). Kvinnorna behöver i de flesta fallen intensivt söka efter 

sjukvårdspersonal som lyssnar samt tror på deras upplevelser av endometrios. Informationen 

kvinnorna får från sjukvårdspersonal är att denna smärta som de känner är ett resultat av 

menstruation och att alla kvinnor känner detta någon gång i livet. Endometrios smärtorna 

bagatelliseras oftast av sjukvården (Cox, Henderson, Wood & Cagliarini, (2003).  

 

Sammanfattningsvis råder det ett antal oklarheter om ohälsotillståndet endometrios, 

exempelvis hur kvinnornas liv påverkas. För sjuksköterskor är det viktigt att en god förståelse 

upprättas om vardagsproblematiken med endometrios vilket i sin tur kan leda  vidare till en 

bra personcentrerad vård och bättre stöd till diagnostiserade och odiagnostiserade kvinnor. 
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Kunskap om vardagslivet med endometrios är ett första steg till att förstå sjukdomen och dess 

konsekvenser för kvinnan. 

 
Bakgrund 
Endometrios 
Av den kvinnliga befolkningen i världen har tio procent endometrios (Socialstyrelsen, 2015) 

och sjukdomen debuterar mellan 20–30 års ålder (Mao & Anastasi, 2010). Endometrios är ett 

gynekologiskt ohälsotillstånd som kännetecknas av att livmoderslemhinnan, endometrial 

vävnad, som vanligtvis lokaliseras i livmodern finns istället utanför livmodern. Denna vävnad 

stimuleras av hormonella förändringar och blöder som normalt under menstruation. Eftersom 

blodet som samlats inte kan lämna kroppen orsakar det en inflammatorisk process och bildar 

sammanväxningar, ärrbildning samt cystor. Endometrios förekommer i kvinnans 

bäckenområde och detta omfattar äggstockar, livmoderns ligament och rektovaginala fascian, 

vilket är skiljeväggen mellan vagina och anus (Denny & Mann, 2007). I svårare fall av 

endometrios har sammanväxningar hittats i både hjärna och lungor (Mao & Anastasi, 2010).  

 

Smärta är det vanligaste symtomet och det kan innefatta menstruationssmärta, samlagssmärta, 

smärta vid tarmtömning och ryggsmärtor (Mao & Anastasi, 2010). Beroende på vilket organ 

som påverkats av endometrios förändras symtombilden. Kvinnor med endometrios kan 

uppvisa ett eller flera symtom och dessa smärtor förvärras i regler i samband med 

menstruation. Denny och Mann (2007) menar att även trötthet kan ses som ett symtom, 

antingen som ett resultat av sjukdomen eller brist på sömn på grund av smärtan som 

endometrios medför (ibid.). Tanbo och Fedorcsak (2017) skriver att kvinnornas fertilitet kan 

påverkas av endometrios. Inflammation i bukhinnan och hormonrubbningar kan påverka 

äggstockarna som i sin tur också påverkar äggcellerna. 

 

Med en fysisk undersökning kan skador på vävnaden i bäckenområdet upptäckas och den 

optimala tiden för denna undersökning är under kvinnans menstruation (Denny & Mann, 

2007).  Kvinnor med endometrios upplever den mest allvarliga smärtan under menstruationen, 

vilket innebär att denna undersökning inte alltid kan utföras (ibid.). Diagnosen ställs med 

laparaskopi och för att bekräfta diagnosen genomförs biopsi. Laparoskopin bör kompletteras 

med transvaginalt ultraljud för att hjälpa till att identifiera eller utesluta diagnosen. 
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Endometrios är inte bara beläget på kvinnans gynekologiska organ utan kan även befinna sig 

på urinblåsan eller ändtarmen. Med detta i åtanke kan även rektovaginal undersökning vara 

till hjälp vid diagnostiseringen (Mao & Anastasi, 2010). 

 

Ballard, Lowton och Wright (2006) menar att diagnosfördröjningar kan ske på både patient 

och medicinsk nivå. Kvinnornas förmåga att tydligt urskilja mellan så kallade normal och 

onormal menstruation har visats påverka diagnosförloppet. När smärtan debuterar kommer 

kvinnan oftast i kontakt med läkare på primärvården, som ett första steg i diagnosförloppet. 

Hänvisning från primärvården till specialist kan ta emellertid från en månad till 22 år. 

Anledningar som bidrar till diagnosfördröjningen kan vara att läkaren normaliserar kvinnans 

smärtor med en normal menssmärta eller utför undersökningar som inte är rekommenderade 

för endometrios. Konsekvenserna av diagnostikfördröjningen är att många kvinnor med 

endometrios går miste om behandling (Ballard et al., 2006). 

 

Den ultimata behandlingen för endometrios är kirurgi som i längden erbjuder effektiv 

smärtlindring samt kan öka chansen till graviditet (Banning, 2006). Denna kirurgiska 

behandling sker med hjälp av laparaskopi där endometrial vävnaden bränns bort alternativt 

skalas av med laser (ibid..). Om cystor har bildats är det nödvändigt att de antingen avlägsnas 

eller dräneras på sitt innehåll. Kvarstår kvinnans problem och ingen annan behandling har 

hjälpt kan en hysterektomi, där livmodern avlägsnas, vara nödvändig (Huntington & Gilmour, 

2005). Banning (2006) skriver att endometrios även kan behandlas med medicinering och 

syftet är att kvinnans ägglossning hämmas som i sin tur leder till att menstruationsblödning 

inte påbörjas. Genom att förebygga menstruation i uppåt sex månader kan endometrial 

cellerna dras tillbaka och förtvina. Hormonbehandlingen syftar till att lura kroppen till att 

antingen vara gravid eller att vara i klimakteriet. Hormonbehandlingen kan bestå av 

gonadotropin frisättande hormoner (GnRH) som hjälper till att kontrollera kvinnans 

menstruationscykel. GnRH hämmar produktionen av östrogen vilket gör att endometrial 

vävnaden berövas av östrogena hormoner, som resulterar i att vävnaden istället blir inaktiv. 

Preventivmedlet p-piller kan även uppfattas som en endometrios behandling (ibid.). Gällande 

infertiliteten kan in vitro-fersilisering (IVF) vara ett behandlingsalternativ (Tanbo & 

Fedorcsak (2017). IVF är en av de vanligaste metoderna för assisterad befruktning 

(Socialstyrelsen, 2008). 
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Att leva med kronisk sjukdom 
Worlds Health Organization (WHO, 2002) definierar kronisk sjukdom som ett tillstånd som 

finns under lång tid och där personen är i behov av hjälp av sjukvården under en lång tid. 

Kroniska sjukdomar ökar på grund av flera ohälsosamma livsstilar och högre åldrar. En 

person kan nu leva med flera kroniska tillstånd under flera år och kostar därmed stora summor 

pengar för vården. Kirkevold (2008) menar att ett kroniskt tillstånd kräver anpassning av livet 

både hos personen som drabbats och familjen relaterat till behov av hjälp och familjesituation. 

Behovet av stöd och hjälp från både familj och sjukvården beror på stadiet i den kroniska 

sjukdomen samt personens egna copingstrategier och anpassningsförmåga. González-

Echevarría, Rosario, Acevedo och Flores (2018) styrker argumentet att copingstrategier är 

viktigt för att kunna hantera endometriossymtomen för att minska risken för sänkt livskvalité. 

För att hjälpa dessa individer med att hitta personcentrerade copingstrategier krävs hjälp från 

sjukvården. 

 
Vardagsliv och upplevelse 
Vardagsliv kan förklaras som en tid mellan två speciella händelser som skett (Nyström, 2014). 

Tiden som är däremellan varierar och kan vara allt från en dag till veckor. När en person 

drabbas av en sjukdom eller olycka ändras vardagsmönstret och kan under en begränsad tid 

förändra vardagen eller kommer en ny vardagsrutin att utvecklas. En upplevelse är enligt 

Svenska Akademin (2018) något som en individ varit med om som ger kunskap, känslor och 

erfarenhet. För kvinnor med endometrios kan en erfarenhet ge verktyg för att hantera smärta 

eller känslor som uppkommer vid olika situationer.  

 
Maslows behovshierarki 
Abraham H. Maslows behovshierarki är en modell vars syfte är att förklara hur mänskliga 

behov prioriteras och hur människan ska uppnå sin fulla potential. När ett behov inte 

tillfredsställs påverkas hela människans allmäntillstånd. Enligt Maslow delas de mänskliga 

behoven in i fem olika nivåer (Maslow, 1943). 

 
Den första nivån innefattar de fysiologiska behoven mat, vatten, syre samt kroppens förmåga 

att behålla sitt naturliga tillstånd. På nivå ett finner man även behovet att sova, samlag och 

röra på sig. De fysiologiska behoven placeras på första nivån av den anledningen att de 

behoven är livsviktiga för människans överlevnad och behöver kontinuerligt tillfredsställas. 

När dessa behov är tillfredsställda kan människan sedan fokusera på andra saker och gå upp 
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en nivå i behovshierarkin. Andra nivån omfattar säkerhet som syftar till att människan har ett 

ständigt behov att ha en stabil vardag som präglas av rutiner, regler, trygghet, fred och skydd. 

En individ som till exempel lever i ett osunt förhållande med en partner som är våldsam kan 

inte se de högre behoven i hierarkin på grund av rädsla. Med trygghet menas att personen i 

fråga har ett säkert arbete att vända sig till varje dag samt stadig ekonomi. När både de 

fysiologiska och säkerhetsbehoven är uppfyllda kommer individen känna av de sociala 

behoven som gemenskap och kärlek. Människan är ett flockdjur som har ett behov av 

grupptillhörighet och kärlek. Således behöver människan mer än bara de fysiologiska behoven 

och säkert. Människan behöver ha en person att vända sig till för att prata men även för att 

känna tillhörighet är oerhört betydelsefullt. Den fjärde nivån självkänsla uppfattas som ett 

utvecklingsbehov och innebär självrespekt, frihet samt självständighet. Utöver dessa kan även 

behov som uppmärksamhet, berömmelse och erkännande kategoriseras under nivå fyra. Den 

sista nivån i Maslows behovshierarki är självförverkligande som ständigt förändras för 

individen. För att uppnå denna slutgiltiga nivån måste individen tillfredsställa alla de tidigare 

behoven för att helhjärtat kunna fokusera på självförverkligande. Självutveckling kan ske på 

olika sätt som till exempel att börja studera eller engagera sig i välgörenhet (Maslow, 1943).  

 

Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnadsarbetet och detta innebär att det fokuseras på 

patientens grundläggande behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En god omvårdnad 

förutsätter att sjuksköterskan har kompetens att utföra omvårdnad samt arbeta utifrån ett 

helhetsperspektiv. Sjuksköterskan ska sträva efter att etablera en god relation till sina patienter 

och även detta är en förutsättning för en god omvårdnad. Det är även av vikt att 

sjuksköterskan har den kunskap som behövs för att förstå varje patients komplexa behov 

(ibid.) Maslows behovshierarki valdes att implementeras i denna studie av den anledningen att 

sjuksköterskans främsta uppgift är att fokusera på patientens grundläggande behov. När 

sjuksköterskan fokuserar på de grundläggande behoven utförs en god omvårdnad samt en god 

relation etableras.  Som det beskrivs ovan behöver sjuksköterskan ha kunskap om patientens 

behov och därmed är det en förutsättning att kunskap om endometrios finns. Maslows 

behovshierarki ger denna studie en god grund i att förstå vikten av kvinnornas livssituation 

och hur sjuksköterskan ska hjälpa kvinnan att komma vidare i hierarkin. För att de olika 

stegen ska få en innebörd krävs det att sjuksköterskan vet hur kvinnors vardag ser ut och vilka 

problem det medför för individernas förmåga att ta sig vidare i Maslows behovshierarki.  
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Syfte 
Syftet med studien var att undersöka yngre vuxna kvinnors upplevelser av vardagen med 

endometrios.  

 

Metod 
Design 
Studien är uppbyggd med en kvalitativ design som en litteraturstudie. Kvalitativ design 

innebär att fördjupa kunskapen om ett visst fenomen (Olsson & Sörensen, 2011) och 

resulterar i förståelse och beskrivning av problemet genom olika analysmetoder (Polit & 

Beck, 2009). Olsson och Sörensen (2009) förklarar vidare att kvalitativ forskning har ett 

inifrånperspektiv på ett fenomen och forskaren är ett verktyg för att få fram den information 

som är relevant i studien. Studien är uppbyggd på tre stycken bloggar. Enligt Svenska 

Akademin (2016) definieras blogg som en kontinuerligt uppdaterad dagbok som skrivs på 

nätet. 

 

Urval 
Inklusionskriterier har använts i denna studie där syftet är att specificera samt avgränsa 

sökningen efter bloggar (Polit & Beck, 2009). Studiens inklusionskriterier var att bloggarna 

skulle vara aktiva och att personerna skulle vara bosatta i Sverige och bloggarna skrivna på 

svenska. När dessa inklusionskriterier användes vid valet av bloggar var det endast en blogg 

som uppfyllde dessa kriterier. I och med detta beslutades det att inklusionskriterierna skulle 

ändras till att det senaste blogginlägget skulle vara skrivet under året 2016 samt att 

bloggerskan skulle ha en koppling till Sverige. Inklusionskriteriet att bloggarna skulle vara 

skrivna på svenska kvarstod och avgränsning gjordes för att belysa kvinnors situation i 

Sverige. Bloggar som är skrivna av kvinnor i åldern 20–29 år som har i huvudsyfte att upplysa 

befolkningen om hur deras livssituation påverkas av endometrios. Kvinnornas ålder skulle 

vara inom åldersspannet 20–29 år som enligt Folkhälsomyndigheten (2016) definierar som 

unga vuxna.  
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Datainsamling 
Studien bygger på tre stycken bloggar. Sökverktyget som använts för att hitta bloggarna var 

Google sök. Tre sökningar gjordes med Blogg och Endometrios som bassökord, sökningarna 

kombinerades med 2016, 2017 och 2018 (se bilaga 1).  Resultaten som kom upp var bloggar 

samt irrelevanta resultat som sållades bort. Exempel på irrelevanta resultat är artiklar och 

faktabaserade hemsidor om endometrios. Bloggarna ögnades igenom och kontrollerades ifall 

inklusionskriterierna uppfylldes. 

 

Blogg ett 

Ålder: 23 år  

Allmänt: En kvinna som läser till sjuksköterska i Sverige. Bor tillsammans med sin sambo i 

lägenhet. Hon blev diagnostiserad när hon var 20 år efter 11 års kämpande med smärta och en 

oförstående omgivning. Sjukvården trodde under dessa 11 år att magsmärtorna berodde på 

psykisk ohälsa och då blev hon felbehandlad med antidepressiva. När smärtorna var så starka 

att hon blev inlagd gjordes en laparoskopi och då konstaterades endometrios.    

Information om bloggen: Startade bloggen i januari 2017 i syfte att undervisa andra om hur 

endometrios påverkar henne. Bloggen är fortfarande aktiv. 

 

Blogg två 

Ålder: 24 år   

Allmänt: Hon studerar till civilingenjör i termin 6, bor ensam. Hon blev diagnostiserad efter 1 

års smärtor, hon var då 19 år. Efter många besök på akuten träffade hon en läkare som trodde 

på hennes problem och skickade en remiss till en specialist. Tyvärr tappades denna remiss 

bort och efter några månader ringde hon dit själv. Beslutet kom då att hon skulle få göra en 

operation som bekräftade hennes sjukdomstillstånd.  

Information om bloggen: Startades april 2013 i syfte att träffa andra i samma situation, skönt 

att skriva av sig sina tankar och eventuellt erbjuda hjälp till medmänniskor. 

 

Blogg tre  

Ålder: 28 

Allmänt: Sjukskriven från arbetet i 1,5 år på grund av endometriossmärtor. Bor tillsammans 

med make. När hon var 23 fick hon diagnosen endometrios. Första gången hon kände smärta 

relatera till endometriosen spenderade hon 13 timmar på akuten och blev skickad till sex olika 
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avdelningar på sjukhuset. Vårdpersonalen hittade ingenting och denna procedur pågick i tre 

månaders tid där läkarna ständigt misstänkte psykisk ohälsa. En längtan efter barn har lett 

henne och hennes make till att genomgå IVF.   

Information om bloggen: Startade bloggen i mars 2014 i syfte att skriva av sig men även en 

plats där familj och vänner kan läsa om hennes vardag samt där andra kan ställa frågor om att 

leva med endometrios. 

 

Analys 
Analysmetoden som har använts i studien är en manifest innehållsanalys med latenta inslag. 

Manifest innebär att endast det som är synligt och uppenbart i textmaterialet används i 

analysen och med latent menas att avläsa det som inte är uppenbart i texten och tolka detta. 

Båda metoderna innefattar tolkningar men av olika djup (Graneheim & Lundman, 2004). En 

innehållsanalys är en metod för att analysera en textmassa (Olsen & Sörensson, 2011). Polit 

och Beck (2009) skriver att syftet med den metoden är att se samband och teman genom att se 

likheter och olikheter i textmassan. 
 

Analys av textmaterial gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys. Genom att använda sig av denna analysmetod innebär det att textmaterialet 

analyseras för att sedan markera den text som är viktig för studien. Ur detta textmaterial som 

markerats skall meningsenheter som svarar på syftet identifieras. Meningsenheterna kan vara 

få ord, meningar eller hela stycken (ibid.). Bloggarna lästes igenom enskilt från första till sista 

inlägget för att sedan läsas igenom ännu en gång där syftet var att identifiera meningsenheter. 

Meningsenheterna markerades och skrevs ner på ett enskilt dokument för att sedan 

tillsammans bedöma deras relevans till studiens syfte. Det identifierades 250 meningsenheter 

ur de tre bloggarna, (se bilaga 2). Graneheim och Lundman (2004) beskriver att nästa 

analyssteg är kondensering vilket innebär att meningsenheten förkortas men att kärnan i 

meningen fortfarande är tydlig. Vidare beskrivs det att de kondenserade meningsenheterna 

skall få en ”etikett”, också kallat kod, som koncist förklarar vad meningen handlar om (ibid.). 

Fortsättningsvis kondenserades de 250 meningsenheterna som identifierades. Efter att det 

genomförts skrevs även en kod på den enskilda meningsenheten. När alla 250 meningsenheter 

både var kondenserade och kodade klistrades alla in i ett gemensamt dokument och skrevs ut. 

Meningsenheterna klipptes ut för att det skulle underlätta vid kategoriseringen. Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver vidare att analysens viktigaste steg är kategoriseringen, vilket 
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innebär att koderna skall sorteras i kategorier där de har något gemensamt.  En kategori skall 

ha en tydlig rubrik som tydligt förklarar kategorins innehåll. En kod skall inte passa in under 

två kategorier eller att en kod blir utan kategori. Om en kod skulle vara utan kategori får den 

inte exkluderas från resultatet. En kategori kan innehålla sub- eller underkategorier (ibid.). I 

studiens kategoriseringsfas lästes alla meningsenheter, kondenseringar och koder upp för sig 

och lades i en spalt där det fanns en gemensam nämnare. Dessa spalter kontrollerades om det 

skulle bildas nya kategorier eller att en meningsenhet placerats fel. Varje spalt av 

meningsenheter fick en kod som förklarade innehållet för att få en tydlig inblick. Bildade 

högar av meningsenheter delades in med gemensamma nämnare där de då bildade kategorier 

och underkategorier. Nästa steg i analysprocessen är temat, Graneheim och Lundman (2004) 

förklarar att ett tema inte är nödvändigt men kan användas för att binda samman de olika 

kategorierna om det finns en gemensam nämnare igenom kategorierna. Det behöver inte 

endast finnas ett tema utan flera. Ett tema är ett uttryck för det latenta i texten (ibid.). I denna 

analys upptäcktes ett genomgående tema i kondenserade meningsenheter, smärta.  

 

Etiskt övervägande 
I studien har det valts att konfidentialitetskravet skall följas genom att hålla namn och 

känsliga data hemligt för att skydda deras identiteter och för att läsaren skall kunna undvika 

personliga åsikter. Vad gäller personuppgifter skall personuppgiftslagen (1998:204) tillämpas 

genom att bloggerskorna inte har nämnts vid namn eller avslöjat annan väsentlig information 

som kan avslöja identiteten. Materialet som tas ut från bloggarna kommer att förvaras på 

enskilda dokument.  

 

Sandman och Kjellström (2013) beskriver att samtycke till att vara med i en studie är en 

process som är till för att skydda deltagarna och visa respekt för individerna. Enligt Skärsäter 

och Ali (2012) pågår diskussioner om huruvida det skall vara samtycke när insamlade data 

kommer från internet. Enligt Skärstäter och Ali (2012) menar vissa forskare att ett samtycke 

inte behövs då författarna vid publicering har varit medvetna om att informationen blir 

offentlig.  

 

Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) finns det två olika sätt att hantera personuppgifter och 

det beror på om de är strukturerade eller ostrukturerade. En strukturerad innebär att 

informationen finns i databaser eller liknande, ostrukturerade data innebär att informationen 
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finns i löpande text, ljud eller bild. Bloggarna som används i studien uppges då vara 

ostrukturerade, vilket innebär att insamling av data på bloggarna kan ske utan samtycke. 

Resultat 
Under hela innehållsanalysen upptäcktes ett genomgående tema i lästa bloggar och utvalda 

meningsenheter. Temat som identifierades var smärta, eftersom att detta var grunden till alla 

problem som uppkom i vardagslivet. Sju kategorier identifierades med tio underkategorier. 

Den första kategorin Kroppsliga behov med tre underkategorier mat/dryck, sömn, fysisk 

aktivitet och miktion/defektion, Påverkan på relationer och sexualitet är den andra kategorin 

med vänner och partnerskap som underkategorier. Den tredje kategorin som identifierades 

var Begränsningar i sysselsättning med två underkategorier Arbete och Utbildning. Vidare 

återstår det två kategorier, vilket är Förändrade vardagsrutiner och Ständig kontakt med 

vården. För översikt se figur 1. 

 

 

  

 
 

Figur 1: Tema, kategorier och underkategorier 
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Kroppsliga besvär 
I de tre bloggarna påvisades det begränsningar när det gäller kroppsliga behov. Dessa 

kroppsliga besvär präglar deras liv negativt och en fungerande vardag går oftast inte att 

uppnå.  

 

Mat/dryck 

Mat- och dryck intaget upplevs frustrerande bland kvinnorna. Utifrån deras läkares 

rekommendationer och egna efterforskningar har kvinnorna mer eller mindre ändrat sin kost 

på grund av endometriosen. Denna ändrade kost handlade om laktos- och glutenfritt samt att 

utesluta socker och rött kött. Blogg tre uttrycker att när denna typ av föda har intagits har hon 

haft förvärrade symtom av endometrios. Det framgår även att föda har undvikits i flera dygn 

pga. rädslan för smärta vilken kvinnan i blogg två skriver. Detta har resulterat i ofrivillig 

viktnedgång och allmänt illamående. "Jag har ofrivilligt tappat 8 kg i vikt för att jag inte kan, 

orkar eller vill äta ibland" (blogg två) 

 

Sömn 

Alla bloggerskorna upplevde även problem med sömnen. Antingen kunde de inte sova på 

kvällarna, de vaknar på nätterna relaterat till smärtan eller att de sover mestadels hela dygnet. 

Det beskrivs vid ett stort antal gånger i alla bloggarna att sömnlösa nätter men även 

oregelbundna dygnsrytmer är allt för vanligt. Att leva ett sådant liv utan tillräckligt med sömn 

resulterar till en ständig trötthet som präglar deras vardag. Efter nätter utan sömn kunde 

kvinnorna sova bort flera dygn bortsett från toalettbesök och dylikt. "Usch vad jobbigt det är 

när man vaknar upp av magonten, somnar igen, vaknar... och där kom cirkeln igen" (blogg 

två) 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet i kvinnornas liv begränsas extremt och även vardagliga aktiviteter upplevs 

som ansträngande. Kvinnan i blogg två har levt ett aktivt liv innan endometriosen och den 
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största omställningen efter diagnosen har varit den begränsade fysiska aktiviteten då 

svimningar och allmän trötthet blev resultatet. Kvinnorna i de tre bloggarna upplevde att de 

straffades med intensiva smärtor efter att ha utfört fysisk aktivitet. Smärtan var oförutsägbar 

och kunde komma mitt under träningen vilket leder till att träningspasset måste avslutas 

abrupt eller att smärtan kommer efter träningspasset. Bloggerskan i blogg två skrev att vid 

sammanhang när hon tränade med andra personer och en sådan situation uppstår upplever hon 

att det var pinsamt och i vissa fall fortsatte hon att träna med smärtan. "Innan sjukdomen bröt 

ut ordentligt så var jag lite av en träningsnarkoman, men sen blev jag sjuk och blev nästan 

sängliggande i ett år av smärta" (blogg två) 

 

Miktion/defektion 

Miktion- och defektionsproblem är en gemensam nämnare bland kvinnorna. De uttrycker 

problem med förstoppning relaterat till sjukdomen samt ett ständigt sökande efter toalett när 

de är utanför sitt hem. Smärtsamma toalettbesök resulterar till att de undviker så långt som 

möjligt att besöka toalett. "Jag får svårt att kissa och bajsa, det uppstår en skrik smärta, jag 

vill inte gå på WC" (blogg ett) 

 

Påverkan på relationer och sexualitet 
Bloggerskorna upplever påverkan på deras relationer men även sexualitet. Vänner och partner 

hamnar oftast i bakgrunden och sjukdomen tar över. För kvinnorna innebär detta en enorm 

psykisk påverkan.  

 

Vänner 

De tre kvinnorna skrev om en stor rädsla att förlora sina vänner. De kände även en enorm 

press att utåt agera glada som att ingenting är fel, trots smärtan i deras kropp. Kvinnorna 

förlorar kontakt med yttervärlden och vänner samt upplever de att de vänner som finns kvar 

inte hör av sig. I blogg ett skrevs det om att smärtan kan komma vid vilken tidpunkt som helst 

på dygnet är det ytterst svårt för att spontant tacka ja till en inbjudan från sina vänner. När hon 

tagit sig modet och tackat ja till inbjudan, behövdes det i de flesta fallen tacka nej bara timmar 

före. Det finns en genomgående rädsla hos alla bloggarna att ständigt behöva isolera sig i sitt 

hem men ändå en längtan att deras vänner förstår sig på deras situation. "(…)lära mig att säga 

nej till saker och bara hoppas att vänner förstår ens situation utan att jag ska behöva få 

dåligt samvete" (blogg tre) 
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Partnerskap 

Det framgår en oro bland de tre bloggerskorna när det gäller sin relation till sin partner. När 

smärtan debuterar spenderade kvinnorna oftast sin tid antingen i sängen eller i soffan. Detta 

medför att partnern tar hand om vardagssysslorna och vidare resulterar detta i ångestkänslor 

hos kvinnorna. De mår dåligt av att partnern får sköta det mesta och de känner att de inte är 

lätta att leva med. Bloggerskan i blogg ett skrev att hon inte vill att hennes partner ska behöva 

ta hand om henne när hennes smärta är som värst för att hon får dåligt samvete. Det framgår 

även att kvinnorna mår dåligt över sitt personliga utseende och mår dåligt över att deras 

partner ständigt skall behöva se dem på det viset. "Känner mig ofta så dum när han får laga 

mat, diska och fixa allt själv så ofta för att min kropp bestämmer sig för att jag ska må skit" 

(Blogg ett)  

 

Kvinnorna upplever ständig smärta under samlag med sin partner men intensiteten av smärtan 

varierar mellan gångerna. Det beskrivs att lusten finns men att rädslan för smärtan är 

övervägande vilket leder till att de hellre avstått från att ha samlag. Att avböja samlag är ett 

stort bekymmer som yttrar sig hos de tre bloggerskorna och de känner att de sviker sin 

partner. "För mig handlar det inte om lust, utan om rädsla för att blöda eller känna smärta" 

(blogg ett) 

 

Oro kring infertilitet är även ett utmärkande tema bland de tre kvinnorna. I och med den unga 

åldern hos de två första kvinnorna är det endast tankar kring hur det ska bli i framtiden. Vid 

ett antal tillfällen skriver de om tankar kring barn och undrar hur smärtan kommer att påverka 

deras förmåga att ta hand om ett barn. Även om deras partner är redo att kämpa för att få barn 

med dem.  Bloggerskan i blogg tre har under en tid försökt att skaffa barn och har genomgått 

många IVF försök. Det blev ett stort bakslag i deras förhållande när resultatet kom att det är 

endometriosen som är orsaken till infertilitet. Det beskrivs vid ett stort antal tillfällen en sorts 

skam över att hon inte kan bära ett barn och även dåligt samvete gentemot sin partner. Trots 

den smärtsamma processen, med både IVF och vanliga försök till att bli gravid, tycker hon att 

det är värt det. "Vi försöker bli gravida varje dag under ägglossningen fast smärtan i magen 

värker och brinner som helvetet själv har jag försökt" (blogg tre) 
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Begränsningar i sysselsättning 
I alla tre bloggarna visades stora begränsningar i att utföra arbete och fullgöra studier på 

grund av smärta. Smärtan leder till långa sjukskrivningar och uppehåll i skolarbetet som de 

önskat skulle leda till bättre arbetsförutsättningar och stadigare ekonomi.  

 

Arbete 

På grund av smärtan som kvinnorna upplever var de oförmögna att utföra sina arbeten. Alla 

kvinnorna hade en vilja att kunna arbeta men på grund av smärta och konsekvenser av att ta 

läkemedel som att de inte hjälper eller att hon känner sig frånvarande i huvudet av starka 

smärtstillande var de oförmögna att arbeta, detta bekräftar kvinnorna i blogg ett och två. 

Några av läkemedlen får inte kombineras med körning av fordon vilket ledde till att deras 

arbetsuppgifter begränsades. Kvinnan i blogg tre kände oro och dåligt samvete över att 

arbetsplatsen kanske ville byta ut henne mot en frisk individ. Det berodde på att hon såg sig 

själva som en belastning för arbetsplatsen. Oron för att bli bortglömda på grund av de långa 

och frekventa sjukskrivningarna var också en stark känsla som upplevdes i blogg ett och två, 

men det fanns också ett stöd från kollegor hos kvinnorna i blogg ett och två. Kvinnan i blogg 

tre uttryckte att kollegorna inte hade samma förståelse, vilket hon trodde berodde på att 

kollegorna inte kunde se att hon var sjuk på utsidan av kroppen. Sjukskrivningarna kunde 

bero på att jobbet var fysiskt krävande vilket leder till smärta och en andra anledning var att 

de tvingade sig dit för att få ihop ekonomin vilket i sin tur ledde till längre sjukskrivningar. En 

oro upplevdes också av att gå tillbaka till jobbet efter en sjukskrivning på grund av rädslan att 

smärtan skulle komma tillbaka och frågor på arbetsplatsen. Detta lyftes under flera tillfällen i 

blogg tre. ” Jag har jobbat en dag på 6 månader, och det var 3 timmar och inte ens det fixade 

jag, dels pga att medicinen jag tar inte funkar ihop med truck och bilkörning.” (Blogg tre) 

 

Utbildning 

De två kvinnorna som var i blogg ett och två diskuterade i många blogginlägg hur skolan 

påverkades av smärtorna. Smärtan som kvinnorna har gjort att de får pressa kroppen fysiskt 

och psykiskt för att klara av tentamina, hemstudier och för att medverka i aktiviteter så som 

föreläsningar och seminarier. Fysiskt kämpade de med smärtor som inte alltid avhjälps med 

mediciner eller egenvård. Det framkommer i inlägg i blogg ett och två där kvinnorna 
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beskriver att det leder till frånvaro på lektioner och dåliga resultat. De skriver också att de får 

välja mellan två alternativ när de ska göra tentor eller medverka i skolans aktiviteter; antingen 

sitta med smärtor eller vara neddrogad av tabletter för att slippa smärtan. Inget av alternativen 

påstås ge bra förutsättningar för studierna. 

 

Psykiskt pressade sig kvinnorna otroligt hårt för att klara av studierna. Det beror på stressen 

som skolan sätter och deras egen press på att prestera lika bra som sina klasskamrater som 

dessutom har bättre förutsättningar för att klara av studierna. I blogg två skrivs också att 

studierna blandat med smärta gjorde att hon kände sig deprimerad och utbränd. Under flera 

tillfällen har kvinnorna i blogg ett och två upplevt oro för att studierna inte skall gå att slutföra 

och att de kan bli tvingade att ta studieuppehåll för att låta kroppen vila och återhämta sig. 

”Jag får alltså varje gång jag ska skriva tenta välja mellan att sitta nedrogad [sic] av 

värktabletter eller stå ut med smärtan och försöka koppla bort den så gott det går” (Blogg 

två)  

 

Förändrade vardagsrutiner  
När det gäller vardagssysslor är det ett ständigt kämpade att få vardagen att fungera. Det kan 

handla om att inte ha kraft till att röra sig mer än från sängen till soffan, sköta 

hushållssysslorna eller helt enkelt att byta till ett par nya kläder. Detta resulterar till att alla 

bloggerskorna oftast sitter i pyjamas, inte duschat på flera dagar och allmänt inte kunna sköta 

sin personliga hygien samt utseende. "Känner mig så dum när jag inte orkar göra något alls 

och bara ligger i soffan eller sängen och knappt tar mig därifrån för att gå på toa" (Blogg 

två) 

 

Alla kvinnorna tar stora mängder tabletter, mest för smärta men också sömntabletter, 

antidepressiva och mediciner mot endometrios. Eftersom medicinerna de tar mot smärtan inte 

alltid hjälper får de använda sig av egenvård, då Transkutan Nervstimulering (TNS), värme, 

massage och sängliggande ibland hjälper mot smärtan. Detta påverkar deras innan normala 

vardagsrutiner på så vis av att egenvården tar upp tid då de skulle kunna göra annat. Alla tre 

kvinnor uttryckte att medicinering är jobbigt på olika sätt, biverkningar och anpassning av 

vardagen var det som framgick mest, som exempel att inte kunna sköta sitt hem själv utan att 

de är beroende av andra. Eftersom vissa av läkemedlen måste tas med jämna mellanrum måste 

de sätta klockan på natten för att ta smärtstillande. Detta stör deras sömnrutiner men att ha ont 



20 
 

ansågs vara värre. Kvinnan i blogg två beskrev en rädsla för att köpa mediciner på samma 

apotek eftersom hon inte ville bli dömd eller igenkänd på apoteket. Därför alternerade hon 

mellan två olika apotek.  

 

Narkotikaklassade läkemedel har flera restriktioner då det gäller framdrivande av 

motorfordon, alkohol och resor. Med läkemedel som påverkar bilkörning kan kvinnorna inte 

ta sig vart de vill och inte utföra arbete med motorfordon, vilket begränsar dem till att göra 

aktiviteter eller som en enkel sak att handla. Alla tre kvinnorna i bloggarna har gjort ett aktivt 

val att utesluta alkohol eftersom de inte kan tars samtidigt som narkotika klassade läkemedel. 

I blogg två skrev hon om att hon ville dricka ibland att umgås med vänner. Kvinnorna hade 

också en längtan efter att resa, detta är problematiskt eftersom att det krävs tillstånd att resa 

med narkotikaklassade läkemedel och innebär en enorm planering för att resa, vilket 

kvinnorna ibland inte hade ork till på grund av smärtor, därför åkte de inte på så mycket resor 

som de ville ha gjort. Kvinnorna i blogg ett och två hade båda ett så kallad endokitt, som 

innehöll mediciner, extra mjuka byxor, en töjbar tröja och bindor ifall symtomen skulle slå till 

när de åkte iväg, både långa och korta resor.  

 

Ständig kontakt med vården 
Att ligga inlagd på sjukhus upprepas ett flertal gånger i de tre bloggarna. Smärtsamma 

gynekologiska undersökningar som de varit tvungna att genomföra där varje instrument 

upplevdes som knivhugg i underlivet som resulterade i många efterföljande dagar av smärta. 

De beskriver även upplevelser av vårdpersonalen på sjukhusen där det ibland inte uttrycktes 

förståelse för den smärtan de kände. Bloggerskan i blogg två beskriver hur hon blivit skickad 

runt på sex olika ställen och vistats på sjukhuset i 13 timmar. Detta resulterade i att 

bloggerskan helst väntade med att besöka akuten för att undvika denna typ av händelse ännu 

en gång. Kvinnorna upplevde inget stöd utav sjukvårdspersonal och de kunde vid många 

tillfällen behöva förklara vad endometrios är vilket de beskriver ledde till att de förlorade 

tilliten. Bloggerskan i blogg tre beskriver hur hon behövde jaga sjukvårdspersonal innan 

diagnosen ställdes. När diagnosen ställdes kom kampen till att få den smärtlindring som 

behövs och det upplevdes som en lång process. "Jag försöker få dem att förstå att smärtan är 

olidlig, men de tar svårt sjuka patienter först" (Blogg tre) 
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Diskussion 
Metoddiskussion  
I studien användes en kvalitativ design eftersom den syftar till att tolka eller beskriva ett 

fenomen, upplevelse eller erfarenhet (Forsberg & Wengström, 2016). En kvantitativ design 

innebär att syftet skall leda fram till numeriska resultat (Hartman, 2004). Eftersom syftet i 

denna studie var att belysa en upplevelse i livsvärlden kunde inte en kvantitativ design 

användas. I studien valdes bloggar eftersom det ger en djup inblick i vardagen hos 

skribenterna eftersom det skrivs som en dagbok. En dagbok ger skribenterna utrymme att 

strax efter eller under händelsen berätta och reflektera av vad som hände. Det ger i sin tur 

bredare information (Lune & Berg, 2017). Forsberg och Wengström (2016) styrker också 

detta argument där de anser att dagböcker är personliga (ibid.).  På Blekinge Tekniska 

Högskola fick empiriska studier endast göras på studenter. Detta skulle inte ge tillräckligt med 

material för denna studie. Det söktes också självbiografier, där endast ett fåtal biografier 

hittades med tillräckligt innehåll. På grund av detta ansågs bloggar vara den lämpligaste 

datainsamlingsmetoden. 

 

I urvalet fanns flera inklusionskriterier som skulle bidra till bloggar med bra information. Att 

bloggarna skulle vara aktiva syftade till att öka trovärdigheten i resultatet. Detta var inte 

möjligt på grund av att det endast fanns en aktiv blogg som kunde fylla resterande 

inklussionskriterier. Av den anledningen gjordes en breddning av sökningen till att sista 

blogginlägget skulle vara skrivet 2016. Att bloggarna skulle vara kopplade till Sverige och 

vara skrivna på svenska ansågs väsentligt för att inte det skulle ske några missuppfattningar i 

språket vid översättningar. Detta har minskat studiens generaliserbarhet i ett globalt 

hänseende på grund av att vården och förutsättningarna för personer med endometrios ser 

olika ut i världen. Generaliserbarheten i Sverige kan istället öka eftersom det endast är 

personer från Sverige som är med i studien. Åldern 20–29 år valdes då det är i denna period 

det sker mycket i livet, med arbete, skola, relationer och barn. Det ansågs på grund av detta ge 

mest användbar information från bloggarna.  

 

När bloggarna skulle sökas användes Google sök som sökverktyg av den anledningen att ännu 

finns det inte ett specifikt sökverktyg för bloggar. Denna metod av att söka bloggar var 

osäkert eftersom det gav stort antal sökträffar med många irrelevanta resultat, vilket kan ha 
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medfört att flera relevanta bloggar missades i sökprocessen. Om en annan form av metod 

använts hade det eventuellt kunnat bidra till en större trovärdighet i studien. Enligt 

Kristensson (2014) skall all litteratur som används till resultatet genomgå en kritisk 

granskning av vetenskapliga artiklar för att bedöma relevansen, granskningsmallar skall då 

användas (ibid.). Till bloggar finns det inga granskningsmallar vilket kan ha påverkat 

resultatet negativt. 

 

I analysprocessen användes manifest tolkning med latenta inslag, Graneheim och Lundman 

(2004) skriver att de egna erfarenheterna och tankarna kring texten kan påverka resultatet när 

det latenta innehållet ur texten skall lyftas fram. Det är viktigt att hålla isär egna värderingar 

och tankar. Att inte göra egna tolkningar kräver dessutom träning och att testa sig fram i 

utbildningstillfällen (ibid.). I studien var det centrerade att titta på det manifesta i texten och i 

sista hand ta fram det latenta. När tolkningar skedde hölls egna erfarenheter och åsikter åt 

sidan. Valet att använda Graneheim och Lundmans innehållsanalys gjordes eftersom det 

passade studiens upplägg samt att analysen var enkel att förstå och arbeta utifrån. Eftersom 

alla bloggarna och meningsenheter lästes igenom flera gånger, minskade risken för 

feltolkningar. I kategoriseringen övervägdes flera alternativa förslag för att lägga upp 

resultatet. Inget av de andra alternativen fungerade på grund av att smärtan fanns bland alla 

meningsenheter, både manifesta och latenta. Risken finns att det latenta i texten tolkades fel 

vilket kan minska trovärdigheten i studien. Graneheim och Lundman (2004) menar att tema 

ger en djupare tolkning av resultatet och binder samman kategorierna (ibid.), därför användes 

tema i denna studie.  

 

Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka unga vuxna kvinnors upplevelser av vardagen med 

endometrios. I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde att endometrios påverkade hela 

deras vardag och fem huvudkategorier identifierades där den gemensamma nämnaren var 

smärta.  Resultatet kan förklaras utifrån Abraham Maslows behovshierarki av den orsaken att 

de aspekter som beskrivs i resultatet återfinns i behovshierarkin. 

 

I resultatet framkom det att kvinnorna upplever problematik med mat, sömn, fysisk aktivitet 

och samlag. Rädslan för smärtan har resulterat i att föda har undvikits med ofrivillig 

viktnedgång som följd. En ständig trötthet präglar kvinnornas vardag relaterat till sömnlösa 
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nätter. Dessa i sin tur leder till ständig vila och sovande på dagtid blir ett faktum. Fysisk 

aktivitet i form av träning men även vardagliga aktiviteter upplever kvinnorna begränsas på 

grund av smärtan. Även sexlivet har påverkats eftersom att även där tar smärtan över både 

under och efter samlag. Pluchino et al. (2016) styrker detta och menar att endometrios har en 

betydande påverkan på kvinnors sexual liv. Detta leder i sin tur till rädsla samt att smärtan kan 

resultera i att kvinnorna sexlust minskar (ibid). Kvinnorna beskriver att de undviker samlag på 

grund av rädsla för smärta och Melis et al. (2015) stryker detta och menar även att detta kan 

leda till psykologiska symtom som till exempel ångest eller depression. Maslow (1943) 

beskriver att mat, sömn, fysisk aktivitet, samlag och kroppens förmåga att bibehålla sitt 

naturliga tillstånd är de fysiologiska behoven i behovshierarkins första nivå. För att gå vidare i 

hierarkinivåerna ska de fysiologiska behoven vara tillfredsställda (ibid.). I sjuksköterskans 

arbetsbeskrivning är de grundläggande behoven en del som sjuksköterskan ska tillfredsställa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta innebär att legitimerade sjuksköterskor ska 

hjälpa kvinnor med endometrios att till exempel kunna sova ordentligt på natten, att ha ett 

sund förhållande med mat och dryck men även att ha en smärtfri vardag. Vad sjuksköterskan 

kan göra för individen ska vara personcentrerad och det innebär att olika insatser kan behövas.  

Det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar på kvinnan och vara närvarande i situationen. I 

studiens resultat framkom det att den ständiga problematiken med mat, sömn, fysisk aktivitet 

och samlag resulterar i att kvinnorna kvarstår på första nivån på behovshierarkin. Maslow 

(1943) understryker att dessa behov är kritiska för överlevnad och om de inte uppfylls blir det 

svårt för människan att fokusera på andra behov. Det betonas även vikten av att kroppen 

bibehåller sitt naturliga tillstånd och syftar till att kroppen är frisk (ibid.). Skall detta tolkas 

bokstavligt fortsätter kvinnorna sällan längre upp i behovshierarkin i och med att de lever med 

ständiga smärtor från endometrios. Dock kan det vara viktigt att understryka att kvinnorna 

kan uppleva bättre dagar när smärtan är lindrig vilket leder till att de äter, sover, utför fysisk 

aktivitet samt har ett fungerande sexliv. I detta fallet går de vidare i behovshierarkin. Dock 

kan det ske att de nästa dag hamnar på nivå ett ännu en gång. Utifrån eget resonemang kan en 

tanke att som sjuksköterskor måste omvårdnaden vara personcentrerad och utgå från dagens 

förutsättningar. Lyssna in patienten och prata om vad patienten kan göra själv idag.  

 

Nästa nivå i Maslows behovshierarki är säkerheten. Säkerhet i form av rutiner i vardagen 

samt trygghet är problematiskt för kvinnorna. Rutiner i vardagen är svåra att upprätthålla 

vilket kan relateras till att spontan smärta kan ske och även att händelser som att bli inlagd på 

sjukhus kan rubba rutinerna. Detta innebär att den legitimerade sjuksköterskan i största mån 
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ska försöka att hjälpa kvinnan att behålla sina rutiner alternativt diskutera hur de ska kunna 

komma tillbaka till rutinerna när de kommer hem. Det framkom även i resultatet att kvinnorna 

upplever att vården inte tar deras smärta på allvar och att de inte får den hjälp de behöver 

relativt snabbt. De känner en form av otrygghet av att vården inte ses som en trygg punkt i 

livet. Moradi et.al (2014) styrker detta och menar att sjukvårdpersonal antingen inte lyssnar på 

kvinnornas berättelser, inte har tid att svara på kvinnans frågor eller förklarar personalen att 

smärtorna är normala och inte "så farliga" (ibid.). Upplevelser att inte ha möjligheten att 

arbeta eller studera är genomgående i resultatet. Det beskrivs oroskänslor för dels att bli 

bortglömd på arbetsmarknaden men även oro över studieresultat. Detta påverkar deras 

ekonomi vilket innebär att enligt behovshierarkin stannar de av på denna nivå. Gao et.al. 

(2006) bekräftar smärtproblematikens påverkan på kvinnors liv och menar att arbete, sociala 

aktiviteter och dagliga vardagsaktiviteter. Det beskrivs i allmänhet att kvinnornas livskvalitet 

påverkas oerhört. Fourquet et al. (2010) menar att endometrios symtom har en direkt koppling 

till att kvinnor med endometrios har hög frånvaro från sitt arbete. Detta påverkar i sin tur 

deras förmåga att bygga en stadig karriär. Det beskrivs vidare att endometrios symtom kan 

vara så pass starka att kvinnorna är helt oförmögna att arbeta vilket leder till arbetslöshet. 

Även I denna nivå återfinns även trygghetsaspekten vilket Maslow (1943) menar är viktigt för 

att människan ska uppnå livskvalitet. Som sjuksköterska är det ytterst viktigt att ge trygghet 

till patienten och detta kan uppnås genom att erbjuda samtal (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Kvinnorna livssituation gör att de har svårt att uppleva trygghet i deras vardag. Det är i 

synnerlighet besvärligt om kvinnorna drabbas av psykisk sjukdom som depression utöver 

endometriosen. Detsamma gäller med sjukskrivning eftersom att det medför en risk att bli helt 

arbetslös och det blir således överhängande vilket innebär sedan att det blir svårt att ta sig upp 

i hierarkin. I denna situation är det i princip omöjligt att känna något annat behov.  

 

I resultatet framkom det även en annan aspekt i kvinnornas liv som de upplever påverkas, 

vilket är deras relationer till både vänner och partner. Maslow (1943) menar att människan är 

ett flockdjur och är ständigt i behov av kärlek samt gemenskap och ökar välbefinnandet hos 

människan (ibid.). Kvinnorna upplever en rädsla att förlora sina vänner och partner till följd 

av deras frånvaro relaterat till endometrios smärtor. Det mesta av tiden spenderar de isolerade 

i hemmet och de förlorar den grupptillhörighet de behöver. För att kvinnorna ska uppnå denna 

nivå i hierarkin innebär det att de måste tillfredsställa fysiologiska och säkerhetsbehoven. 

Eftersom att det råder problematik kring de två behoven kan kvinnorna inte fokusera 

helhjärtat på den tredje nivån. Detta ger sig i uttryck genomgående i resultatet. De förlorar 
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kontakt med vänner eftersom att de inte kan upprätthålla en sund relation. En stor del av 

vardagen spenderas som tidigare nämnt i hemmet i kombination med extrema smärtor. Det 

kan även handla om att kvinnorna inte vill följa med sina vänner på utomhus aktiviteter för att 

de inte vet när smärtan kommer. Detta är också en bidragande faktor till varför deras 

relationer sviktar. I en sådan situation när patienten upplever att relationerna sviktar är det 

ytterst viktigt att som sjuksköterska förmedla trygghet. Det är även av vikt att diskussion 

kring vikten av relationer tas upp i samtalet mellan sjuksköterska och patient. I en sådan 

diskussion kan sjuksköterskan samtala att relationer kan påverka kvinnans psykiska tillstånd 

negativt. Sjuksköterskan kan bidra som den relation patienten upplevs otillräcklig i vardagen.  

 

Maslow (1943) syftar att fjärde nivån på behovshierarkin är självkänsla som omfattar 

självrespekt, frihet och självständighet. Denna nivå omfattar en del aspekter där bland annat 

respekt för sig själv samt andras respekt mot sig själv är central. Känslan av att ha respekt för 

sig själv ger människan styrka samt värdighet (ibid.). Det upplevdes även att friheten 

begränsades i många delar av vardagen. Det kunde handla om att inte kunna köra till affären 

på grund av den mängd starka mediciner de tar varje dag för att minska smärtan. 

Frihetsbegränsningar yttrar sig genomgående i resultatet från att inte kunna inta önskad föda 

till att inte kunna följa med sina vänner på aktiviteter utanför hemmet. Kvinnorna upplever 

inte att de kan vara självständiga i vardagen och för att utvecklas som människa bör man 

kunna vara självständig. De behöver hjälp med det flesta i vardagen och de förlitar sig på sin 

partner. Detta kan utlösa dåligt samvete hos kvinnorna.  

 

Behovshierarkins sista nivå självförverkligande innebär att människan själv kan utvecklas och 

uppnå sin fulla potential (Maslow, 1943). Att uppnå denna nivå är oerhört besvärligt för 

kvinnorna eftersom att när de är i sina bra dagar knappt kan uppnå tredje nivån. Den 

legitimerade sjuksköterskan kan vara ett stort stöd både fysiskt och psykiskt för kvinnor med 

endometrios. Sjukdomen skadar inte bara den fysiska kroppen utan även psykiskt. Detta 

innebär att sjuksköterskan behöver hjälpa patienten med en del aspekter i dennes liv. Kvinnor 

med endometrios behöver stöttning, hjälp och vägledning när det gäller smärtlindring. Men 

stor vikt bör även läggas på att diskutera eventuella frågor samt funderingar om existentiella, 

sociala och emotionella aspekter. 
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Slutsats 
Att leva med endometrios innebär flera hinder och svårigheter för kvinnorna i vardagen. 

Begränsningarna beror på en ständig närvarande smärta som är svår att behandla. Smärtan 

påverkar allt i kvinnornas vardag från att arbeta till att kunna ta sig till toaletten. I Maslows 

behovshierarki kommer de inte vidare i de olika nivåerna eftersom de grundläggande behoven 

inte alltid kan tillgodoses. För att den första nivån ska kunna nås, behövs hjälp från olika 

inrättningar i sjukvården samt lyhördhet från sjuksköterskor. En ökad översiktlig kunskap om 

sjukdomstillståndet hos sjuksköterskor, samt en kunskap om hur smärtorna påverkar vardagen 

kan hjälpa kvinnorna. Fortsatt forskning behövs om hur sjuksköterskor skall kunna hjälpa 

patienter med smärtproblematik i hemmet och vilka insatser som skulle kunna bidra till en 

enklare vardag. 

 

Självständighet  
Zehra Asanoska och Magdalena Andreazon har bidragit lika mycket genom hela denna studie. 

Större delen av arbetets gång har suttits tillsammans, vilket har möjliggjort gott samarbete och 

diskussion. Inledningen har skrivits tillsammans, Zehra har ansvarat för bakgrund samt 

bilagor och likande. Magdalena har tagit ansvar för metoden samt refereringen i arbetet. All 

text, sökandet samt analysen av bloggarna har tillsammans bearbetats. Resterade delar av 

arbetet som resultatet och diskussion har skrivits tillsammans.  
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Bilaga 1 Bloggsökning 
Sökningar i Google 

Sökbas Sökord Antal sökträffar Antal läsa 

bloggar 

Antal valda 

bloggar 

Google sök Blogg, 

Endometrios, 2018 

67 100 5 1 

Google sök  Blogg, 

endometrios, 2017  

46 100 4 1 

Google sök Blogg, 

Endometrios, 2016 

33 100 2 1 
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Bilaga 2 Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

"Nu är jag sjukskriven från 

mitt sommarjobb. Har ett 

väldigt fysiskt jobb, vilket har 

gjort att mina smärtor blivit 

mycket värre och jag är 

konstant helt slut i kroppen" 

(Blogg 1) 

Mitt fysiskt krävande 

sommarjobb har gjort 

att smärtorna har blivit 

värre och jag har blivit 

sjukskriven.  

Fysiskt krävande jobb 

leder till sjukskrivningar  

Arbete Sysselsättning 

”Natten bestod av ca 3 

timmars sömn, smärtan som 

strömmade genom hela 

kroppen var olidlig. Det 

bränner i magen, knäna och 

ryggen och jag krampade” 

(Blogg 3) 

Smärta som är olidlig 

med kramper. Fick ca 3 

timmars sömn 

Kan inte sova på grund av 

smärtan.  

Sömn  Kroppsliga behov  

" Imorgon är det måndag och 

jag har aldrig längtat så 

mycket, jag ska till 

Ska gå till psykologen 

och smärtkliniken 

Professionell hjälp med 

smärta och psykologiskt  

Professionell hjälp  Kontakt med vården  
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psykologen och till 

smärtkliniken ” (Blogg 2) 

"Ena dagen kan jag ha 

extremt ont under samlag 

och andra dagen kan det 

fungera bra. Jag har dock 

alltid ont under samlag. Det 

som skiljer sig är hur ont det 

gör ” 

(Blogg 2) 

Jag ar alltid ont under 

samlag men det varierar 

i hur ont jag har. 

Samlagssmärta  Partner  Relationer  

”Om jag skulle resa 

utomlands skulle jag behöva 

deklarera och söka ut olika 

tillstånd för mina hormoner 

och smärtmedicin” 

 (Blogg 1) 

Vid resor måste jag 

deklarera och söka 

tillstånd för mina 

läkemedel.  

Resa med läkemedel  Mediciner  

"Jag måste kämpa för att stå 

upp länge och laga mat och 

sen tvinga i mig maten trots 

konstant illamående" 

(Blogg 3) 

Kämpar för att laga mat 

och sedan tvinga i mig 

maten även om jag är 

illamående  

Kämpa att laga mat och 

äta  

Mat/Dryck 

 

 

 

Kroppsliga behov  
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”Det handlar om att planera, 

sätta saker åt sidan och allt 

för ofta får tacka nej till 

träffar och fester” (Blogg 1). 

Får planera, sätta saker 

åt sidan och tacka nej 

till träffar och fester. 

Planera umgänge Vänner  Relationer  

"Har halkat efter massor i 

skolan efter detta året, så har 

otroligt mycket att ta igen 

vilket blir svårt med den här 

sjukdomen".  

(Blogg 2). 

Har halkat efter i skolan 

och det är svårt att ta 

igen.  

Kommit efter med 

skolarbetet  

Utbildning Sysselsättning 

 
 


