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Sammanfattning 

Bakgrund: Endometrios är en autoimmun sjukdom där livmoderslemhinnan växer på andra 
ställen i kroppen än livmoderhålan. I Sverige lider cirka var tionde kvinna i fertil ålder av den 
kroniska sjukdomen som kan ge upphov till smärta, infertilitet och allmänna 
sjukdomskänslor. Sjuksköterskans roll är att främja hälsa samt stötta och hjälpa personen i att 
hantera sin ohälsa eller sjukdom. En ökad förståelse och kunskap om hur endometrios 
påverkar kvinnors dagliga aktiviteter kan förebygga onödigt lidande och bidra till en god 
omvårdnad. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur kvinnors dagliga aktiviteter påverkas av 
endometrios. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på fem bloggar som analyserades med 
inspiration av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. 
Resultat: Analysförförandet resulterade i tre huvudkategorier: grundläggande aktiviteter
påverkas, arbets- och skollivet påverkas, samt sociala aktiviteter påverkas. Grundläggande 
aktiviteter påverkas har underkategorierna svårt att sova, svårt att äta samt svårt att vara 
fysiskt aktiv.
Slutsats: Resultatet indikerar på att endometrios har en negativ påverkan på kvinnornas 
dagliga aktiviteter, vilket främst beror på smärta. Adekvat smärtlindring behövs för att 
minska kvinnornas lidande och för att göra vardagen mer hanterbar. En ökad förståelse för
sjukdomens påverkan på kvinnornas dagliga aktiviteter kan förbättra sjuksköterskans 
bemötande gentemot dessa kvinnor och minska lidande. 
Nyckelord: blogg, dagliga aktiviteter, endometrios, lidande.
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Inledning
I Sverige lider cirka var tionde kvinna i fertil ålder av sjukdomen endometrios, men trots hög 

prevalens saknas kunskap inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2018). Det är vanligt 

att symtom på endometrios misstolkas eller normaliseras vilket i sin tur leder till en sen diagnos 

och onödigt lidande. Diagnosen endometrios ställs i genomsnitt sju till åtta år efter de första 

symtomen och kvinnorna kan därför redan i tidig ålder tappa sitt förtroende för vården (ibid.). 

Vidare har endometrios visats sig ha en negativ inverkan på kvinnornas fysiska och psykiska 

hälsa (Ramin-Wright et al., 2018). Depression samt utmattningssyndrom är exempelvis vanliga 

tillstånd hos kvinnor med endometrios (ibid.). För att främja hälsa hos dessa kvinnor bör den 

livslånga sjukdomen diagnostiseras snabbt och utgå ifrån personcentrerad vård. En viktig del 

av sjuksköterskans roll är att samarbeta med patienten samt stödja personen i sin 

sjukdomsprocess för att öka kvinnornas välbefinnande samt vårdkvalitén (Mao & Anastasi, 

2010). En litteraturöversikt av Young, Fisher och Kirkman (2015) visar att smärtan som 

endometrios medför tar över kvinnornas liv och påverkar deras sociala och ekonomiska 

förhållanden. Kvinnor önskar att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle visa mer intresse för 

hur kvinnornas vardag påverkas (ibid.). Genom en ökad förståelse för hur kvinnors dagliga 

aktiviteter påverkas av endometrios kan sjuksköterskan bedriva en god omvårdnad där kvinnor 

får uppleva ett bra bemötande samt få hjälp och stöttning för att lättare kunna hantera sitt dagliga 

liv med endometrios.

Bakgrund
Endometrios
Endometrios definieras som en autoimmun sjukdom där endometriet, livmoderslemhinna, som 

normalt finns i livmoderhålan, växer på andra ställen i kroppen och ger upphov till fibros, 

smärta och sammanväxningar (Olovsson, 2015). Endometriet stimuleras av hormoner och stöts 

ut en gång i månaden när kvinnan menstruerar, men när endometriet växer på fel ställe i kroppen 

kan inte blodet försvinna ut. De vanligaste ställen där endometriet kan växa är i äggstockar, 

äggledare och bäckenbenet, dock har endometriet även hittats på urinblåsa och lunga (Giudice 

& Kao, 2004; Saar et al, 2018). Etiologin bakom endometrios är ännu inte känd, men det finns 

teorier om att kvinnor som har ett bakåtflöde av sin menstruation, där blodet åker via äggledarna 
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ut i bukhinnan, samt faktorer som ärftlighet, miljö och nedsatt immunsystem kan ha en koppling 

till utvecklingen av endometrios (Olovsson, 2015).

Kvinnor med endometrios påträffas i många olika vårdsammanhang, dock brister hälso- och 

sjukvårdspersonalens kunskap om sjukdomen (Socialstyrelsen, 2018). Kunskapsbristen som 

råder kan bero på hälso- och sjukvårdens attityder samt perspektiv på vanlig 

menstruationssmärta. Kvinnor kan också sakna kännedom om endometrios vilket anses bero på 

att det inte pratas om sjukdomen i den utsträckning som det borde (Seear, 2009). Den långvariga 

smärtan som endometrios ger upphov till skapar psykiska problem för kvinnorna vilket kan 

spegla sig i trötthet, ångest, oro, problem i det dagliga livet och störd sömn vilket kan resultera 

i depression (Olovsson, 2015).

Symtom och diagnostik

Symtomen för kvinnor med endometrios tar sig olika uttryck och ungefär hälften av alla 

drabbade uppvisar symtom medan andra hälften är nästan symtomfria (Olovsson, 2015). 

Symtom på endometrios är framför allt smärta i samband med menstruation, samlag och tarm-

och urintömning samt oregelbunden menstruationscykel, infertilitet och allmänna 

sjukdomskänslor (Olovsson, 2015; Farquhar, 2007). Socialstyrelsen (2018) beskriver behov av 

ökad kunskap inom hälso- och sjukvård gällande symtom på endometrios, detta i syfte att 

kvinnornas problem inte ska normaliseras eller feldiagnostiseras som exempelvis 

urinvägsinfektion och irritable bowel syndrome (IBS). När symtomen misstolkas resulterar det 

i utebliven eller felaktig undersökning och behandling. Att få diagnosen endometrios kan ta tid 

och det är vanligt att kvinnor behöver uppsöka olika läkare för att få rätt hjälp (ibid.). Diagnosen 

endometrios ställs utifrån anamnes där kartläggning av smärtans lokalisation, karaktär samt 

menstruationscykeln ingår (Olovsson, 2015; Bergqvist, Bergqvist & Nordenskjöld, 2000). 

Utöver anamnesen utför läkaren en gynekologisk undersökning, och för att säkerställa 

diagnosen kan anamnesen och den gynekologiska undersökningen kompletteras med 

laparoskopi, magnetröntgen, biopsi eller ultraljud (ibid.).

Behandling

När diagnosen är fastställd är målet med behandlingen att reducera smärta och infertilitet 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, 2018). Smärtbehandlingen 

består främst av NSAID-preparat och paracetamol, men om detta inte ger någon effekt kan 

morfinpreparat användas (Olovsson, 2015). Den hormonella behandlingen går ut på att minska 
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kroppens produktion av östrogen vilket leder till utebliven ägglossning och menstruation. 

Läkemedel som används är bland annat p-piller, gestagener och GnRH-analoger (Olovsson, 

2015). Det finns även icke-farmakologisk smärtlindring som kan ge god effekt för kvinnorna, 

exempelvis akupunktur, värmekudde, andningsövningar, elektrisk nervstimulering (TENS) och 

kostomläggning. Fysisk träning rekommenderas för att lindra smärtan eftersom fysisk aktivitet 

minskar menstruationsflödet ur äggledarna, samt bidrar till en ökning av cytokiner som har en 

antiinflammatorisk effekt (Bonocher, Montenegro, Rosa e Silva, Ferriani & Meola, 2014). Vid 

svår endometrios då läkemedel inte hjälper kan ett kirurgiskt ingrepp bli aktuellt där 

endometriet och eventuellt äggstockarna och livmodern opereras bort (Olovsson, 2015).

Sjuksköterskans roll vid endometrios 

Sjuksköterskan bör vara observant när kvinnor uppvisar symtom på endometrios (Denny & 

Mann, 2007). Detta för att kvinnorna ska få rätt behandling i ett tidigt skede och minska deras 

lidande (ibid.). Sjuksköterskan ska våga prata om symtomen samt dess eventuella samband med 

kvinnans menstruationscykel, trots att det kan vara ett känsligt ämne. För att sjuksköterskan ska 

kunna hjälpa kvinnan och kunna kontakta andra yrkesprofessioner bör sjuksköterskan erhålla 

kunskap om sjukdomen (Huntington & Gilmour, 2005). Den ökade förståelsen och kunskapen 

om endometrios kan även bidra till att sjuksköterskan kan handleda, undervisa och stötta 

kvinnan i sitt dagliga liv och på så sätt ge en god omvårdnad och förebygga onödigt lidande 

(SBU, 2018). När kvinnorna blir bemötta med kompetens inom hälso- och sjukvården blir även 

deras copingförmåga bättre vilket bidrar till att de lättare kan hantera sin vardag med 

endometrios.

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskan ska främja personens hälsa 

samt kunna stötta och hjälpa personen i att hantera sin ohälsa eller sjukdom. Kvinnor med 

endometrios som inte får socialt stöd kan uppleva ensamhet, stress och oro vilket har en negativ 

effekt på kvinnors självbild, hälsa och dagliga aktiviteter (Denny & Mann, 2007). 

Omvårdnaden ska utgå från en holistisk syn på personens dagliga aktiviteter (Svensk 

sjuksköterskeförening, SSF, 2017). Sjuksköterskan behöver kunna erhålla kunskap om 

personens svårigheter med exempelvis hygien, matintag, sömn, elimination, rörelseförmåga 

och psykosociala förhållande (ibid.). Vidare ska den informationen som sjuksköterskan ger till 

kvinnorna vara tydligt och genomgripande samt ska sjuksköterskan vara lyhörd (Facchin, Saita, 

Barbara, Dridi & Vercellini, 2017).
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Dagliga aktiviteter

Kielhofner (2012) skriver att mänsklig aktivitet kan delas in i aktiviteter i det dagliga livet, lek 

samt produktivitet. Grundläggande aktiviteter i det dagliga livet beskrivs som aktiviteter som 

en person sysslar med för att ta hand om sig själv. Det kan vara skötsel av sin personliga hygien, 

matintag och städning. Fritidsaktiviteter är aktiviteter som personen väljer att göra för sin egen 

skull. Produktivitet är aktiviteter som kan vara betalda eller obetalda, vilket kan vara ett jobb, 

studier eller praktikplats. Utförandet av dagliga aktiviteter påverkas av personens egen 

viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Med viljekraft menas den motivationen som 

personen har att genomföra en aktivitet och påverkas av hur personen känner sig inför 

aktiviteten samt vilken betydelse denna har för personen. Vanebildning är de vanor människor 

har vilket resulterar i att dagliga aktiviteter genomförs enligt samma mönster eller rutiner. 

Utförandekapacitet påverkas av människan mentala och kognitiva förmågan men även av 

fysiologiska faktorer såsom sjukdom eller skador (ibid.). Kvinnor med endometrios kan vara 

ständigt oroliga för smärtan och kan uppleva en rädsla för att bli funktionshindrade. (Facchin, 

Barbara, Saita, Erzegovesi, Martoni & Vercellini, 2016). Den kroniska smärtan som kvinnorna 

med endometrios uthärdar ökar risken för fysiskt och psykiskt lidande (ibid.). 

Teoretisk referensram 

Lidande

Enligt Eriksson (2015) har begreppet lidande både en positiv och negativ betydelse. Lidande 

kan beskrivas som sjukdom eller smärta, men ett lidande kan också förekomma utan smärta 

eller sjukdom. De som lider kan dessutom också uppleva positiva känslor såsom glädje och 

njutning. Att lida kan beskrivas som att “kämpa”, att “utstå” eller att “plågas”. Lida kan även 

ses som ett uttryck för en avsaknad eller ett begär. En naturlig del av människan är lidandet, 

och därför kan lidandet också ses som en del av hälsan. Lidandet ger hälsan en betydelse när 

människan blir medveten om dess kontraster och sina egna inre resurser. Den lidande 

människan kan uppleva hälsa, men lidandet kan även ta över och hindra personen att växa. 

Människor kan exempelvis hantera sitt lidande genom att fly från det, försöka bortförklara 

lidandet, försöka eliminera lidandet eller genom att hitta en mening i lidandet (ibid.).
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Lidande utifrån ett vårdperspektiv 

Inom vården finns det tre olika sorter av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande 

(Eriksson, 2015). Sjukdomslidande kan vara antingen kroppslig smärta eller själsligt/andligt 

lidande. Smärta kan orsakas av en sjukdom eller behandling, och genom att reducera smärtan 

kan lidandet lindras (ibid.). Endometrios bidrar till ett lidande för kvinnorna (Culley et al., 

2013). Det själsliga och andliga lidandet kan orsakas av personens egna negativa känslor om 

sin sjukdom eller behandling, men det kan även orsakas av vårdpersonalens fördömande attityd 

gentemot den lidande människan (Eriksson, 2015). Vårdlidande ses som lidandet som 

uppkommer av vård eller utebliven vård. Människans värdighet kränks när den naturliga vården 

är frånvarande och vårdtagaren känner sig kränkt. Detta kan förebyggas genom att ta 

vårdtagarens upplevelser på allvar och betrakta dem som sanna (ibid.).

En känsla av fördömelse kan uppkomma när vårdgivaren bestämmer vad som är rätt eller fel 

för vårdtagaren, och därmed inte tar hänsyn till vårdtagarens egen vilja (Eriksson, 2015). Om 

vårdgivaren utövar makt genom att inte ta vårdtagaren på allvar eller genom att tvinga 

vårdtagaren att utföra vissa handlingar kan detta leda till en känsla av maktlöshet. Maktutövning 

beror oftast på att vårdgivaren har svårt att förstå vårdtagarens tankevärld. Utebliven vård är 

också en form av maktutövning eftersom vårdtagaren kan känna sig maktlös. Vård som uteblir 

kan bero på att vårdpersonalen inte ser vad vårdtagaren behöver, detta på grund av bristande 

förmåga. Livslidande uppstår när sjukdoms- och vårdlidandet påverkar hela människans 

livssituation. Detta kan resultera i allt från att människan inte har möjligheten att klara av vissa 

sociala uppgifter, till oviljan att leva (ibid.).

Problemformulering
Endometrios är en autoimmun sjukdom som påverkar kvinnors hela liv och som kan bidra till 

ohälsa och lidande (Olovsson, 2015; Culley et al., 2013). Trots att endometrios är vanligt 

förekommande kan kvinnorna få sin diagnos sent efter sjukdomens debut samt att de inte får 

tillräckligt med hjälp och stöttning av hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2018). För att 

omvårdnaden ska bli personcentrerad samt för att främja hälsa och reducera kvinnors lidande 

behövs en större förståelse för hur kvinnornas dagliga aktiviteter påverkas av endometrios. Då 

det råder en kunskapsbrist om endometrios inom hälso- och sjukvården bidrar detta till att 

kvinnors lidande ökar och välbefinnandet minskar. Med en större kunskap om hur kvinnors 

dagliga aktiviteter påverkas av endometrios kan sjuksköterskan erbjuda hjälp och stöttning för 

att kvinnorna lättare ska kunna klara av sina dagliga aktiviteter.
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Syfte
Syftet med studien var att belysa hur kvinnors dagliga aktiviteter påverkas av endometrios.

Metod
Design
För att kunna besvara studiens syfte har en litteraturstudie med kvalitativ ansats gjorts. En 

kvalitativ ansats skapar kunskap och en helhetsbild om fenomen så som det tolkas, beskrivs och 

upplevs (Olsson & Sörensen, 2011). Litteraturstudien baserades på bloggar som handlade om 

hur endometrios påverkade kvinnors aktiviteter i det dagliga livet. Enligt Dahlborg-Lyckhage

(2017) är en blogg ett elektroniskt media som människor kan använda sig av för att berätta om 

deras liv. Livsberättelser från vårdsammanhang ger en ökad kunskap om hur personer upplever 

exempelvis hälsa/ohälsa, omvårdnad och lidande (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Personliga 

berättelser speglar en del eller helheten av en livsberättelse där ett visst ämne är i fokus och är 

exempelvis inriktad på fakta eller upplevelser (Olsson & Sörensen, 2011).

Urval
Inklusionskriterierna för denna litteraturstudie var att bloggarna skulle innehålla flera inlägg 

under kategorien endometrios, bloggar skulle vara från Sverige och skrivna på svenska. 

Författarna till studien satte ett datum där inhämtning av ny data avslutades eftersom vissa 

bloggar fortfarande var aktiva och kom med nya inlägg. Vidare sattes även ett startdatum där 

inhämtningen av data påbörjades. Insamlingsperioden som valdes var därav från och med 1 

oktober 2013 till och med 1 oktober 2018. Detta för att den insamlade datan ska vara tillräckligt 

omfattande för att kunna se helheten, men även tillräckligt liten för att kunna se ett sammanhang 

(Graneheim & Lundman, 2004). Bloggarna skulle vara skrivna av vuxna personer vilket innebär 

personer som är 18 år eller äldre (Socialtjänstlagen, SFS, 2001:453). I bloggarna skulle det 

finnas beskrivet hur endometrios påverkade kvinnornas dagliga aktiviteter. 

Datainsamling
Sökbaserna Bloggportalen och Google har använts för att hitta lämpliga bloggar, se tabell 1. På 

bloggportalen kan personer som bloggar anmäla sin blogg i syfte att andra personer ska kunna 

hitta och läsa bloggen (Bloggportalen, uå). Google utför en genomsökning och inhämtar 

information från olika offentliga hemsidor och rankar resultatet utifrån vad som är mest relevant 
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utifrån sökarens valda ord eller meningar (Google, 2018). I Bloggportalen söktes på ordet 

“endometrios” vilket resulterade i 27 träffar på tre sidor, och samtliga sidor granskades. På 

Google söktes på orden “endometrios” och “blogg”. Sökningen avgränsades via “verktyg” där 

land Sverige, språk svenska och tidsperioden 1 oktober 2015 till och med 1 oktober 2018 valdes, 

detta gav 20 sidor. En avancerad sökning görs för att begränsa antalet sökresultat utifrån olika 

sökfilter som exempelvis språk, region och tidsperiod (Google, 2018). På grund av det stora 

antalet träffar valde författarna att granska de fem första sidorna sorterade efter relevans, vilket 

motsvarade 50 träffar. Bloggarnas presentation lästes igenom och de som uppfyllde 

inklusionskriterierna lästes igenom översiktligt. Efter granskningen av meningsenheter 

upptäckte författarna att det var för lite data. Därför ändrades tidsperioden till 1 oktober 2013 

till och med 1 oktober 2018, och på så sätt inkluderades en till blogg. Totalt uppfyllde fem 

bloggar inklusionskriterierna.

Tabell 1. Sökschema

Sökbas Sökord Datum Antal 
sidor

Antal 
granskade 
sidor

Antal 
lästa 
bloggar

Antal 
valda 
bloggar

Bloggportalen
Endometrios 2018-

10-26
3 3 9 3

Google Endometrios 
Blogg

2018-
10-26

20 5 13 2

Blogg 1

Kvinnan började blogga år 2010 och gjorde sitt senaste inlägg år 2017. Kvinnan blev 

diagnostiserad samma år som bloggen startades, men hade haft symtom och sökt vård i två år 

innan diagnosen fastställdes. Syftet med bloggen enligt kvinnan var att förmedla kunskap samt 

sprida hopp till andra kvinnor med endometrios. Kvinnan berättade att bloggen var ett sätt för 

henne att kunna få ett perspektiv på sin sjukdom och har varit till stor hjälp att kunna hantera 

sin vardag med endometrios.
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Blogg 2

Bloggen är skriven av en kvinna i 20-årsåldern studerande på högskola. Hon började blogga år 

2013 och var fortfarande aktiv i sitt bloggande. Kvinnan fick sin diagnos samma år hon startade 

bloggen. På bloggen berättar kvinnan om sin resa med endometrios och vilka redskap hon 

använder sig av för att hantera sin vardag. Kvinnan är mån om att sprida kunskap och hjälpa 

andra som har endometrios.

Blogg 3

En kvinna i 20-årsåldern som började blogga år 2015 och hade sitt senaste inlägg 2016. Kvinnan 

blev diagnostiserad med endometrios år 2011. Kvinnan berättar i bloggen om sin vardag med 

endometrios samt om sin roll som mamma och sambo. I bloggen berättar kvinnan även att hon 

ofta spenderar tid på akuten samt på gynekologisk vårdavdelning på grund av sin endometrios.

Blogg 4

Bloggen startades år 2014 och hade sitt senaste inlägg år 2017. Kvinnan studerar på högskola 

och bloggar om sin kamp och vardag med endometrios. Kvinnan berättar om sina upplevelser, 

tankar om framtiden och hur hon hanterar sin sjukdom, detta för att själv kunna skriva av sig 

samt förmedla kunskap till allmänheten.

Blogg 5

Kvinnan är i 30-årsåldern och startade sin blogg år 2010 med senaste inlägg år 2016. Hon blev 

diagnostiserad med endometrios år 2012. Kvinnan bloggar om sin vardag med endometrios för 

att hon vill öka medvetenheten om endometrios och har valt att förmedla detta genom sin blogg. 

Kvinnan blev gravid och inläggen från mitten av år 2015 till det senaste handlar främst om 

graviditeten.

Dataanalys
Analysmetoden var inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

Samtliga bloggar lästes igenom noggrant ett flertal gånger av båda författarna enskilt för att få 

en djupare förståelse av innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Bloggarna sparades som en 

fil på datorn för att ingen data skulle gå förlorad, eftersom det fanns en risk att bloggarna 

raderades eller blev lösenordskyddade. Bloggarna delades sedan upp mellan författarna för att 

var för sig fastställa meningsenheter som besvarade syftet. Meningsenheter är meningar eller

paragrafer innehållande aspekter som är relevanta till varandra och som är relevanta till syftet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Varje blogg fick ett enskilt dokument där meningsenheterna 
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som besvarade syftet klistrades in. Sedan jämfördes och diskuterades meningsenheterna mellan 

författarna för att ta bort eventuella meningsenheter som inte besvarade syftet. Under 

analysförfarandet upptäcktes en del meningsenheter som hade två budskap och dessa delades 

upp i två separata meningsenheter. När alla meningsenheter var fastställde kopierades och 

klistrades dessa in i ett dokument, totalt blev det 241 meningsenheter. Meningsenheterna 

färgkodades i syfte att veta vilka meningsenheter som tillhörde vilken blogg. 

De nästkommande stegen av Graneheim och Lundman (2004) innehållsanalys utfördes 

gemensamt där meningsenheterna kondenserades, vilket innebär att texten kortades ner 

samtidigt som kärnan i texten bevarades (ibid.). Efter det skapades koder, underkategorier och 

huvudkategorier, i syfte att bilda ett tydligt innehåll. Koderna kan ses som etiketter för 

meningsenheterna, och gör det möjligt att tänka på dem utifrån ett annat perspektiv (Graneheim 

& Lundman, 2004). Underkategorier bildades på datorn genom att läsa igenom koderna ett antal 

gånger för att hitta samband. Samband kan enligt Graneheim och Lundman (2004) ses som 

underliggande betydelser i texten som sedan ska bilda huvudkategorier. Efter att 

underkategorier fastställdes bildades huvudkategorier, vilka är grupper av innehåll som har 

någonting gemensamt och betecknar textens uppenbara innehåll (ibid.). Totalt bildades tre 

huvudkategorier varav en huvudkategori fick tre underkategorier. 

Innehållsanalysen hade en manifest ansats med latenta inslag där författarna först arbetade 

textnära och beskrev det synliga i texten med hjälp av meningsenheter och kategorier. Efter det 

beskrevs textens latenta innehåll genom att textens underliggande mening tolkades med hjälp 

av huvudkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Tolkningen kan vara av hög eller låg grad, 

och författarna av denna studie strävade efter en låg tolkningsgrad. Det behövs en viss grad av 

tolkning för att kunna se helheten och för att resultatet ska bli begripligt (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2017). Se bilaga 1 för exempel på analysförfarandet. 

Etiska överväganden
Enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) är bloggar offentliga och fria att använda i olika studier. 

Författarna till studien har inte frågat kvinnorna som äger utvalda bloggarna att delta i studien 

eftersom författare till en blogg är medvetna om att andra kan läsa och ta del av informationen 

(Skärsäter & Ali, 2012). Samtyckeskravet och informationskravet behöver inte följas så länge 

bloggarnas konfidentialitet bevaras och all inhämtad data behandlas med respekt (ibid.). 

Konfidentialitet innebär att deltagarnas personuppgifter inte går att identifieras av andra, samt 
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att informationen inte är tillgänglig till andra (Polit & Beck, 2012). Sätt för att skydda 

deltagarnas konfidentialitet är bland annat att dölja deras identitet och att ta bort information 

som kan identifiera dem (ibid.). För att värna om kvinnornas integritet har författarna till 

bloggarna inte benämnts vid namn, utan beskrivits som ”kvinna”, ”bloggare” eller “kvinnorna”. 

Då författarna valde att spara ner bloggarna som en fil på datorn, raderades den när studien 

avslutades. Vidare har godhetsprincipen följts där en riskanalys har gjorts. Detta för att väga 

vinster mot risker med studien och att kunna bidra till ny och betydande kunskap som ska kunna 

vara till nytta till omvårdnad, behandling eller diagnostik (Sandman & Kjellström, 2013). Även 

rättviseprincipen följdes där alla deltagare i studien blir behandlade på lika villkor trots 

exempelvis ålder och etnicitet (ibid.).

Resultat
Studiens dataanalys kom fram till tre huvudkategorier: “Grundläggande aktiviteter påverkas”, 

“Arbets- och skollivet påverkas” och “Sociala aktiviteter påverkas” (se Figur 2).

Figur 2. Översikt av huvudkategorier och underkategorier.

Grundläggande aktiviteter påverkas
Endometrios visade sig påverka kvinnans grundläggande aktiviteter genom svårigheter att sova, 

äta och att vara fysiskt aktiv.

Grundläggande 
aktiviteter påverkas

Svårt att sova

Svårt att äta

Svårt att vara fysiskt 
aktiv

Arbets- och skollivet 
påverkas

Sociala aktiviteter 
påverkas
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Svårt att sova

Kvinnorna upplevde att de hade svårt att sova på grund av smärta och beskrev hur de hade svårt 

att kunna slappna av och somna på kvällarna eller nätterna. Den ständiga smärtan som 

endometrios medförde gjorde att kvinnorna spände sig: “Här ligger jag vaken... Och har riktigt 

ont” (Blogg, 3). Kvinnorna beskrev hur det högg till i äggstocken, hur livmodern molade samt 

hur det krampade i tarmen vilket bidrog till sömnsvårigheter. Kvinnorna beskrev även att 

läkemedel inte hjälpte vid insomning samt att icke-farmakologisk smärtbehandling inte heller 

gick att använda under natten. Istället försökte kvinnorna att hitta en bra position i sängen som 

underlättade smärtan för att kunna slappna av, samt att de med jämna mellanrum fick gå upp 

och värma vetekudden i mikron. Kvinnorna beskrev att de inte klarade av att ligga mer än några 

minuter i samma position innan smärtan tog över. När kvinnorna trots sina försök till att slappna

av inte lyckades somna resulterade det i frustration och sömnlösa nätter. Kvinnorna valde då, 

trots sin vilja och sina behov av sömn, att stiga upp och förbli uppe under natten istället för att 

försöka få sin nattsömn. Detta resulterade i att kvinnorna blev energilösa nästkommande dag, 

trots försök att somna under dagen: “Jag kunde inte ens sova på dagen igår för jag kunde inte 

slappna av när det gjorde så ont” (Blogg, 3).

De perioder kvinnorna klarade av att somna, vaknade de några gånger under natten vilket bidrog 

till att deras sömn blev störd: “Sen vaknar jag mitt i natten igen” (Blogg, 1). Anledningen till 

att de vaknade var på grund av smärta, illamående eller svettningar. Vidare beskrev kvinnorna 

att de kunde vakna mitt i natten och kände av kroppsspänningar på grund av smärta. Under de 

bättre perioder fick kvinnorna sömn, dock inte i den utsträckning de var i behov av. Som minst 

fick de sova ungefär två timmar. När kvinnorna vaknade under natten beskrev de hur de hade 

svårt att somna om, vissa dagar klarade de det och andra dagar inte. Dessa perioder kunde 

sträcka sig från ett par dagar upp till en vecka. Vidare beskrev kvinnorna att de ville och 

behövde sova i flera dagar i sträck för att ta igen sömnen och återfå sin energi.

Svårt att äta

Kvinnorna upplevde att det var svårt att äta under smärtskoven som berodde på att de kände sig 

illamående, att magen krampade eller för att smärtan förvärrades när kvinnorna åt mat. Detta 

resulterade i att kvinnorna helst undvek att äta och dricka regelbundet och ordentligt. Kvinnorna 

beskrev hur de försökte tvinga i sig mat och dryck eftersom de var hungriga samt upplevde att 

kroppen behövde näring. De dagar kvinnorna skulle iväg avstod de att äta innan de begav sig 
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av. Svårigheterna med att äta ordentligt kunde hålla i sig under flera dagar: “Nu har jag 

dessutom inte kunnat äta något sen igår eftermiddag” (Blogg, 3).

Under vissa perioder när kvinnorna åt var smärtan outhärdlig, och kvinnorna klarade då inte av 

att äta något alls och var inte heller hungriga: “Detta pga att jag näst intill slutar äta vid 

smärtskoven” (Blogg, 3). När smärtan var som värst blev kvinnorna kallsvettiga och 

svimfärdiga, vilket också var en anledning till att de tappade matlusten till sist. Den minskade 

matlusten och rädslan för att få ont bidrog till att kvinnorna gick ner i vikt, samt att kvinnorna 

drabbades av närings- och vätskebrist. 

Svårt att vara fysiskt aktiv

Endometrios hindrade kvinnorna att vara fysiskt aktiva i den utsträckning som de själv ville. 

Kvinnorna beskrev svårigheter med att sköta hushållssysslor såsom att städa, diska, byta 

sängkläder, klippa gräsmattan samt att åka eller gå till affären: ”Får svårare att ta tag i de mest 

basala sakerna som att diska” (Blogg, 4). Kortare sträckor till affären, förskolan eller 

tågstationen kunde bli så pass smärtsamt att kvinnorna var tvungna att åka med kollektivtrafik. 

Kvinnorna upplevde att de behövde vila för att kunna klara av att ta sig hemifrån. Kvinnorna 

kämpade och tvingade sig själva att utföra dessa sysslor och att prioritera de viktigaste sysslorna 

innan de behövde gå och lägga sig och vila. Ibland behövde kvinnorna ta regelbundna pauser 

under tiden de städade, diskade eller lagade mat, då de inte klarade av att stå upprätta en längre 

tid. Att sitta ner en längre stund, ha sitt barn i famnen eller att åka bil var också svårt för 

kvinnorna då det gav upphov till smärta. Även att kunna leka med sitt barn visade sig vara svårt 

för kvinnorna eftersom smärtan bidrog till att de inte klarade av att vara delaktig i barnets 

lekande.

Kvinnorna beskrev även att de hade svårigheter med att vara ute och promenera längre sträckor. 

När kvinnorna hade varit ute och promenerat i ungefär en halvtimme resulterade det i en 

framåtlutad gång och ett behov av att lägga sig ner. För att kunna vara ute en längre tid var de 

tvungna att åka i rullstol eller att ständigt ta pauser. Att stiga upp på morgonen var också svårt, 

och ibland var kvinnorna i behov av mer tid på morgonen för att kunna göra sig i ordning. 

Ibland var kvinnorna tvungna att ta till hjälpmedel för att kunna stiga upp på morgonen: ”Det

va så illa så jag fick lov att gå med rullator när jag skulle upp ur sängen” (Blogg, 5). Smärtan 

som endometrios bidrog till gjorde även små förflyttningar smärtsamma och vissa dagar hade 

kvinnorna svårt att ta sig till toaletten för att sköta sin elimination eller för att borsta tänderna. 



16 
 

Endometrios bidrog även till svårigheter med att kunna gå ut och gå med sina hundar, gå ner 

till postfacket eller rida och sköta stallsysslor då det resulterade i smärta. Kvinnorna beskrev 

även deras svårigheter med att dansa, löpa, styrketräna samt köra bil.

Att vara fysiskt aktiv kunde lindra smärtan, men i vissa perioder när smärtan var som värst 

kunde kvinnorna inte vara fysiskt aktiva alls. Kvinnorna kunde varken gå, stå eller sitta upp och 

var tvungna att krypa uppför trappan. Kvinnorna blev då sängliggande eller soffliggandes från 

ett par dagar upp till flera månader: ”Jag, som varit säng/soffliggande i flera månader” (Blogg, 

1). Detta ledde även till att kvinnorna inte kunde ta sig hemifrån. Aktiviteter som att gå ut med 

hundarna och sköta hemmet gick inte. Kvinnorna fick dessutom avsluta sina dyrbara 

fritidsaktiviteter som ridning, löpning och gå på bio. Under smärtskoven var kvinnorna i behov 

av hjälp av andra som kunde utföra de fysiska aktiviteterna för att vardagen skulle fungera 

någorlunda.

Arbets- och skollivet påverkas
Kvinnornas förmåga till att arbeta och studera visade sig vara negativt påverkat av endometrios. 

När det kommer till arbetsförmågan beskrev kvinnorna att de inte orkade, inte mådde bra och 

inte klarade av att arbeta i den utsträckningen de ville och behövde ekonomiskt. Detta bidrog 

även till att kvinnorna oroade sig över sin framtid som yrkesverksamma. Kvinnorna beskrev 

hur de behövde sjukanmäla sig med jämna mellanrum, speciellt under den tiden de 

menstruerade. De behövde då vara borta från jobbet i några dagar upp till en vecka varje månad. 

Kvinnorna beskrev att de vid vissa perioder blev sjukskrivna en längre tid från sitt arbete. 

Vidare beskrev kvinnorna att de inte klarade av ett heltidsarbete samt att ett deltidsarbete var 

för påfrestande för deras mående: ”Det finns inte på kartan att jag skulle orka en 50 % tjänst i 

dagsläget” (Blogg, 1). Kvinnorna beskrev även att deras yrken som de hade valt att utbilda sig 

till visade sig vara för fysiskt och psykiskt påfrestande. Detta resulterade i att kvinnorna inte 

kunde arbeta med sina yrkesval. 

Kvinnorna som studerade på högskolan beskrev hur deras studieförmåga påverkades negativ 

av endometrios. Detta yttrade sig i att kvinnorna hade svårt för att koncentrera sig när de var i 

skolan på föreläsningar och hade tentor, samt att de hade svårt för att plugga hemma: ”Jag har 

knappt orkat gå på föreläsningar alls” (Blogg, 2). Kvinnorna hade även svårt att kunna gå en 

heldag i skolan och missade lektioner eller redovisningar. Detta resulterade i att kvinnorna inte 

hängde med i studietakten och missade mycket. Ibland var smärtorna för smärtsamma och 
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kvinnorna var tvungna att stanna hemma från skolan. Kvinnorna var tvungna att sjukskriva sig 

från skolan eftersom de hade en nedsatt förmåga att studera och därför ständigt behövde vara 

borta från skolan. Detta resulterade i att studierna sköts fram, och vid något tillfälle blev även 

kvinnorna tvungna att helt avsluta sina studier: “Min kropp var helt slut och jag blev tvungen 

att avbryta mina studier, tre månader innan examen” (Blogg, 4).

Sociala aktiviteter påverkas
Kvinnorna beskrev att deras sociala aktiviteter påverkades av att de led av endometrios. Att gå 

på fester, bjuda vänner på fika eller umgås med vänner på stan var något som endometrios 

försvårade eller stoppade: ”Det där hoppet om att kunna gå på festen på lör är bortblåst” 

(Blogg, 5). Kvinnorna fick antingen gå hem tidigare eller var tvungna att avboka aktiviteter 

med sina vänner med kort varsel, trots att de ville träffa dem. Detta resulterade i att kvinnorna 

missade mycket tid med vännerna vilket bidrog till upplevelsen av ensamhet. Kvinnorna fick 

även ställa in sin egen födelsedagsfest på grund av smärta och orkeslöshet. Kvinnorna undvek 

sociala aktiviteter som innebar att äta med andra. De perioder som kvinnorna ständigt var i 

behov av en toalett bidrog också till att kvinnorna undvek sociala aktiviteter, eftersom det inte 

fanns en toalett i närheten. Att samtala med andra människor visade sig vara svårt för kvinnorna 

med endometrios. Svårigheterna med att samtala bidrog till att de inte pratade med människor 

när de var ute, eller undvek att träffa människor: “Jag pratar helst så lite som möjligt när jag 

har ont” (Blogg, 3).

Att umgås med familjen eller att fira högtider påverkades också negativt av endometrios, vilket 

ledde till att kvinnorna fick ställa in dessa aktiviteter som var inplanerade. Kvinnorna beskrev 

att de har fått avboka utlandssemestrar och resor inom Sverige med sin familj. I vissa perioder 

var kvinnorna tvungna att åka in akut till sjukhuset vilket bidrog till att inplanerade sociala 

aktiviteter fick avbokas, samt att de fick vara ifrån sin familj: “Jag har legat inlagd mycket, jag 

har behövt vara ifrån min son” (Blogg, 3). Det ständiga behovet av att avboka sociala 

aktiviteter bidrog till att kvinnorna isolerade sig, stannade hemma och träffade varken någon 

familjemedlem eller vän. Kvinnorna beskrev att de inte vågade gå hemifrån för att de var rädda 

för att få ont när de var bland andra människor, då de inte ville visa sin smärta. Kvinnorna kunde 

isolera sig flera dagar i sträck: ”Då jag inte vart ute på fyra dagar, känner jag mig isolerad 

från världen” (Blogg, 1).
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Diskussion

Metoddiskussion 
En studie av bra kvalitet är beskrivande, tydlig och trovärdig (Lincoln & Guba, 1985). Det finns 

tre kriterier för att öka trovärdigheten av en kvalitativ studie: tillförlitlighet, genomförbarhet 

och överförbarhet. Tillförlitlighet innebär att studien har genomförts på ett trovärdigt sätt och 

att forskarna kan redogöra för studiens trovärdighet. Detta innebär även att studiens metod ska 

vara beskriven på ett sådant sätt att det vid ett nytt genomförande ska resultera i samma eller 

ett liknande resultat. Genomförbarhet betyder att datan är noggrann och relevant för att kunna 

svara på syftet (ibid.). För att öka studiens överförbarhet behövs det en tydlig metodbeskrivning 

för att kunna överföra och tillämpa resultatet i andra sammanhang (Polit & Beck, 2012).

Design

En kvalitativ studie baserad på bloggar valdes för att kunna belysa hur kvinnors dagliga 

aktiviteter påverkas av endometrios. Fördelen med bloggar var att de utgår från personens 

erfarenheter såsom det beskrivs och erfars, därför var en kvantitativ metod inte aktuellt (Olsson 

& Sörenssen, 2011). Patografier valdes bort eftersom det fanns ett begränsat antal av dem vilket 

ökade risken för ett bristfälligt resultat och som i sin tur hade minskat studiens genomförbarhet.

Författarna till studien valde att arbeta med rådata vilket innebär data som inte har blivit kodat 

eller analyserats tidigare (Polit & Beck, 2012). Nyttan med det är att datan som insamlas är 

skriven av själva deltagarna, vilket ökar datans pålitlighet och objektivitet (ibid.). Risken med 

bloggar är att författarna bara kan använda sig av den informationen som finns, samt att 

eventuella oklarheter inte kan bli tillrättalagda (Olsson & Sörenssen, 2011). Nyttan är dock att 

bloggar är skrivna i nutid vilket minskar risken för att verkligheten har förvrängts, jämfört med 

exempelvis patografier som är skrivna i dåtid (Dahlborg-Lyckhage, 2017). 

Urval

Fem bloggar uppnådde inklusionskriterierna till studiens syfte och kriterierna hjälpte författarna 

att begränsa sökningen. Att bloggarna skulle vara skrivna på svenska grundade sig i författarnas 

val att arbeta textnära, eftersom engelska inte är författarnas modersmål finns det en risk att det

kan bli fel vid översättning till svenska. Genom att hålla sig textnära ökar det studiens 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). En risk med urvalet var att författarna valde att 

ha med en blogg där kvinnan även hade andra diagnoser, dock var författarna vaksamma på 

kvinnans beskrivning och höll sig till syftet för att enbart ta ut meningsenheter där det pratades 
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om endometrios. En annan risk var att den valda tidsperioden till inhämtning av data kunde ha 

bidragit med att viktig data missades. Detta för att det kan finnas skillnader på hur endometrios 

påverkar kvinnors dagliga aktiviteter i början av sjukdomen jämfört med senare i 

sjukdomsförloppet. Nyttan med tidsperioden var dock att en rikare variation av fenomen kunde 

studeras, samt bidrog tidsperioden till att lämplig mängd data samlades in för att kunna se en 

helhet och sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004).

Datainsamling

För att hitta relevanta bloggar användes Bloggportalen och Google där en fritextsökning 

utfördes (Karlsson, 2017). Risken med Bloggportalen var att den bara visade registrerade 

bloggar, dock blev sökningen avgränsad och relevant vilket underlättade val av användbara 

bloggar. Författarna valde att komplettera sökningen på Bloggportalen med Google eftersom 

Bloggportalen enbart gav tre relevanta bloggar. Enligt Karlsson (2017) ska Google enbart 

användas som ett komplement och inte som en enskild sökmotor. En del av träffarna på Google 

var irrelevanta trots avgränsningen i sökningen, detta eftersom Google söker information från 

algoritmer vilket resulterar i att träffarna sorteras efter relevans och inte kvalité (Karlsson, 

2017). En risk med att använda Google är att sökningen inte går att kontrollera vilket kan 

försvåra att andra ska kunna hitta bloggarna. Detta kan resultera i svårigheter att utföra studien 

igen vilket påverkar studiens tillförlitlighet (ibid.). Däremot bidrog Google till två relevanta 

bloggar för studien vilket bidrog till mer data som kunde svara på studiens syfte och som på så 

sätt ökade studiens genomförbarhet (Polit & Beck, 2012). Genom att spara bloggarna som 

enskilda filer kunde författarna gå tillbaka till använd data ifall själva bloggarna eller inläggen 

hade ändrats, tagits bort eller blivit lösenordsskyddade. 

Dataanalys

Studiens dataanalys utfördes med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) metod 

eftersom en stor del av metoden har ett manifest inslag. Detta innebär att forskarna höll sig 

textnära, vilket minskade risken för större tolkningar som kunde ha påverkat studiens 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). En narrativ metod valdes bort eftersom metoden 

har en latent ansats där forskarna kan komma fram till flertalet tolkningar (Johansson, 2005). 

En narrativ innehållsanalys är därför inte lika textnära som Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys, vilket skulle ha ökat risken att studiens tillförlitlighet minskade.
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Föreställningar eller erfarenheter som forskarna har inom området som ska undersökas kallas 

för förförståelse (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna till den här studien har stött på och 

översiktligt läst om endometrios i sociala medier. Detta har gett en inblick i hur endometrios 

kan upplevas och hur kvinnor med endometrios kan bli bemötta av hälso- och sjukvården. 

Risken med förförståelse är att den kan påverka studiens objektivitet och överskugga resultatet 

(Olsson & Sörensen, 2011). Däremot påverkas våra tolkningar oftast omedvetet och därför bör 

förförståelsen utnyttjas under forskningsprocessen för att få ny kunskap och en djupare 

förståelse om ämnet (Lundman, Hällgren-Graneheim, 2017). Dessutom var författarnas 

kunskap om hur endometrios påverkar kvinnors dagliga aktiviteter liten och bör därför inte ha 

påverkat resultatet. Eftersom författarna valde att arbeta textnära, bör datan inte ha kunnat 

tolkas efter författarnas förförståelse vilket stärker studiens pålitlighet (Skott, 2017; Mårtensson 

& Fridlund, 2017).

Meningsenheterna som besvarade studiens syfte sammanställdes i en tabell på datorn som i 

efterhand utökades i analysförförandet med flera kolumner för kondensering, kod, 

underkategorier och huvudkategorier. Nackdelen med att samla och utföra hela 

analysförfarandet i en tabell på datorn var att författarna fick en minskad helhetsbild av 

innehållet samt att fastställandet av kategorier tog längre tid (Lindseth & Norberg, 2004). 

Författarna hade istället kunnat skriva ut alla meningsenheter på papper för att sedan sortera 

dessa efter innehåll. Dock bör tillvägagångssättet med att enbart använda dator inte ha påverkat 

studiens resultat eftersom författarna gick igenom hela analysförfarandet ett flertal gånger. 

Detta bidrog till en ökad naiv förståelse vilket stärker studiens trovärdighet (ibid.).

Båda författarna gick igenom alla fem bloggar enskilt och jämförde samt diskuterade resultatet 

med varandra, så kallad triangulering. Detta minskade risken för att data missades samt bidrog 

till att fler synvinklar beaktades vilket ökar studiens genomförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Processen med att fastställa kategorier tog tid eftersom en del koder passade in på flera 

kategorier. Författarna fick därför gå tillbaka och granska hela analysförfarandet flera gånger 

för att få en tydlig bild om vilka koder som kunde bilda en kategori (Danielsson, 2017). När 

kategorierna var fastställda granskades dessa av medstudenter och handledare, så kallat “peer 

debriefing” i syfte att öka studiens trovärdighet (Mårtensson & Fridlund. 2017). 

Studiens resultat går inte att generaliseras, dock kan resultatet överföras till liknande 

patientgrupper (Polit & Beck, 2012). Då kvinnor med endometrios främst blir begränsade i sin 
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vardag av kronisk smärta kan resultatet därför ses som överförbart till andra grupper med 

kronisk smärta. Däremot har författarna bara beskrivit kvinnornas erfarenheter av en kronisk 

sjukdom och därför kan det vara minskad överförbarhet till män. Överförbarheten inom en 

svensk kontext bör vara hög eftersom bloggarna är skrivna av kvinnor bosatta i Sverige och 

som har skrivit sina bloggar på svenska. World Health Organisation (u.å.) beskriver att kvinnors 

hälsa på många platser i världen blir diskriminerad och får sämre sjukvård och omvårdnad 

jämfört med män (ibid.). Därför kan erfarenheter av hur endometrios påverkar kvinnornas 

dagliga aktiviteter vara annorlunda i andra länder då de möjligtvis inte har samma 

förutsättningar som kvinnor i Sverige. 

Etiska överväganden

Författarna har valt att inte nämna kvinnorna vid namn eller publicera någon länk till bloggarna 

för att skydda kvinnornas konfidentialitet. Däremot har författarna också valt att använda sig 

av citat, vilket ökar risken att andra kan hitta bloggarna. Dock hjälper citat läsaren att bedöma 

likheter och skillnader mellan kategorier, vilket ökar studiens tillförlitlighet (Graneheim & 

Lundman, 2004).

En blogg är offentligt publicerat och personen har valt att dela med sig till allmänheten, och 

därför anser författarna att det är försvarbart att använda bloggar (Dahlborg-Lyckhage, 2017). 

Människor är själva ansvariga att hantera sin anonymitet och har ett val om deras sociala medier 

ska vara offentliga eller privata (Golder, Ahmed, Norman & Booth ,2017; Salzmann-Erikson 

& Eriksson, 2015). En offentlig blogg är inte lösenordsskyddad och läsare kan kommentera på 

inläggen (Eastham, 2011). Forskare som använder sig av sociala medier innehållande känsliga 

ämnen som sexualitet, politik och religion bör ta extra hänsyn till personernas integritet (Golder, 

Ahmed, Norman & Booth, 2017). Det krävs även mer varsamhet till utsatta grupper och barn, 

och att forskaren i dessa fall inte använder sig av citat som kan härledas till dessa personer 

(ibid.). Eftersom den här studien inte berör känsliga ämnen samt för att kvinnorna är över 18 år 

gamla anser författarna att citat får användas.

En annan risk med att använda bloggar är att kvinnorna inte kan avbryta deltagandet i studien 

då de inte vet att de ingår i den (Ali & Skärsäter, 2017). Dock uttrycker kvinnorna till bloggarna 

att avsikten med deras blogg var att sprida kunskap till allmänheten om hur endometrios 

påverkar deras vardag. Personens avsikt med en blogg är tillräckligt för att inte behöva fråga 

om samtycke (Eastham, 2011). För att skydda kvinnornas konfidentialitet valde författarna att 
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utelämna bloggarnas länk från referenslistan. Genom att utelämna deltagarnas namn och andra 

uppgifter som kan identifiera dem blir det svårare för andra personer att få tillgång till deras 

personuppgifter (Polit & Beck, 2012). 

Resultatdiskussion
Studiens syfte var att belysa hur endometrios påverkar kvinnors dagliga aktiviteter. I resultatet 

framkom det att endometrios påverkade kvinnornas grundläggande aktiviteter, arbets- och 

skollivet samt sociala aktiviteter. I kommande resultat kommer svårigheter i att vara fysiskt 

aktiv samt svårigheter i att vara socialt aktiv att diskuteras.

Resultatet visade att kvinnornas förmåga att vara fysiskt aktiva påverkades negativt av 

endometrios. Kvinnorna beskrev bland annat att de hade svårigheter med att utföra 

hushållssysslor och att vara i rörelse. Anledningen till att kvinnorna i resultatet upplevde en 

nedsatt fysisk aktivitet var på grund av smärta. Detta överensstämmer med Roomaney och 

Kagees (2018) artikel om livskvalitet hos kvinnor med endometrios. Roomaney och Kagee 

(2018) poängterar att smärta och andra symtom som endometrios kan bidra till kan resultera i 

begränsningar i kvinnornas förmåga att vara fysiskt aktiva. Resultatet visade även att 

kvinnornas produktivitet i hemmet minskade eftersom de inte klarade av vissa aktiviteter såsom 

diskning, städning och matlagning. Detta överensstämmer med Soliman et al. (2017) artikel om 

effekten av endometrios på kvinnornas produktivitet i hemmet och på arbetsplatsen, där 

författarna påpekar att endometrios leder till en minskad produktivitet i hemmet hos kvinnor 

med måttliga till svåra symtom. Att inte klara vardagliga sysslor som kräver fysisk aktivitet kan 

bidra till att kvinnorna upplever att de inte fyller en funktion i livet eller att de inte uppnår sina 

egna krav, vilket Eriksson (2015) anser kan bidra till livslidande respektive sjukdomslidande. 

Kvinnorna i resultatet beskrev att korta promenader, att stå upprätta eller att sitta ner en längre 

period gav upphov till smärta. Detta överensstämmer med Roomaney och Kagee (2018) som 

beskriver att kvinnor med endometrios kan ha svårigheter med att kunna stå upprätta, att gå, 

samt att ligga ner och böja på benen. Svårigheter med att gå är något som även Fourquet, Báez, 

Figueroa, Iriarte och Flores (2011) poängterar i sin artikel om påverkan av endometrios på 

kvinnornas fysiska och psykiska hälsotillstånd, hälsorelaterad livskvalitet och arbetsrelaterade 

aspekter. Resultatet visade att kvinnorna hade svårigheter med att ta sig till toaletten, samt att 

de var tvungna att avstå från sina fritidsaktiviteter. Detta framkom även i Roomaney och Kagee 

(2018) som hänvisar till att kvinnorna i vissa perioder kan uppleva svårigheter med att ta på sig 
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kläder, gå på toaletten och träna. Eriksson (2015) beskriver hur förlust av fritidsaktiviteter kan 

bidra till sjukdomslidande. Kvinnorna i resultatet kan uppleva sjukdomslidande då de inte klarar 

av att utföra sina fritidsaktiviteter. Anledningen till att kvinnorna inte kunde utföra sina fysiskt 

krävande fritidsaktivitet var på grund av smärta som endometrios bidrog till. Det framkom även 

i resultatet att kvinnorna var i behov av vila samt att de under vissa perioder blev sängliggande. 

Detta är något som Roomaney och Kagee (2018) också poängterar genom att beskriva hur 

kvinnorna kan vara i behov av längre perioder av vila under menstruation. Att behöva vara 

sängliggande samt att inte klara av att vara fysisk aktiv kan bidra till att kvinnorna upplever 

skam och skuld, vilket Eriksson (2015) anser kan bidra till andligt och själsligt lidande.

Kvinnorna i resultatet beskrev även hur fysisk aktivitet i viss mån kunde bidra till att de mådde 

bättre och smärtan lindrades. När kvinnorna hade smärta som de kunde hantera klarade de av 

att vara fysiskt aktiva, vilket kunde lindra deras smärta något. Däremot när smärtan inte gick 

att hantera, kunde kvinnorna inte alls vara fysisk aktiva och rörelse bidrog till en ökad smärta. 

Detta överensstämmer med Roomaney och Kagee (2018) som beskriver hur fysisk aktivitet kan 

minska smärta. Att kvinnorna inte var fysiskt aktiva alls vid måttlig till svår smärta var något 

som även Soliman et al. (2017) skriver, då svåra symtom ledde till ökad produktivitetsförlust. 

När personer drabbas av smärta på grund av sin sjukdom kan detta enligt Eriksson (2015) ge 

upphov till sjukdomslidande. Resultatet visade att kvinnorna led av kroppslig smärta som 

påverkade deras dagliga aktiviteter. När personens livssituation präglas av sjukdom och ohälsa 

kan detta skapa ett livslidande (Eriksson, 2015). En legitimerad sjuksköterska ska kunna 

analysera och utvärdera smärta samt kunna administrera läkemedel på ett säkert sätt (SSF, 

2017). Genom att lindra den kroppsliga smärtan kan sjukdomslidandet minskas och förebygga 

ett livslidande (Eriksson, 2015).

I resultatet framkom det även att endometrios påverkade hur kvinnorna kunde förflytta sig i sitt 

eget hem och vara delaktiga i lek med sitt barn. Att inte kunna leka och ta hand om sitt barn på 

grund av en nedsatt aktivitetsförmåga anser även Roomaney och Kagee (2018) är vanligt 

förekommande. Detta kan ibland bidra till att barnen får ta hand om och hjälpa sin mamma, 

vilket inte framkom i resultatet. Anledningen till att det inte framkom i resultatet skulle kunna 

bero på att barnen var små och fortfarande var beroende av sina föräldrar. Däremot framkom 

det i resultatet att kvinnans partner eller andra familjemedlemmar fick hjälpa till med 

barnomsorgen samt med vardagliga fysiska aktiviteter såsom hushållssysslor. Roomaney och 

Kagee (2016) skriver i deras artikel om copingstrategier som används av kvinnor med 
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endometrios, att kvinnorna med hjälp och stöttning ifrån partner, familjemedlemmar och vänner 

kan fokusera på sig själv och få ro till vila. Att få stöttning, hjälp samt att bli sedd av närstående 

samt vårdpersonal kan enligt Eriksson (2015) minska en persons livslidande. Om personen 

däremot inte får den hjälp och stöttning som personen är i behov av kan det resultera i 

livslidande och vårdlidande. Sjuksköterskan har ansvar för att främja hälsa, förebygga sjukdom 

och lindra lidande (SSF, 2012). Kvinnor med endometrios upplever att de behöver vara en 

expert på sitt eget ohälsotillstånd eftersom hälso- och sjukvården inte har rätt kunskap för att 

kunna erbjuda stöd till kvinnorna (Grogan, Turley & Cole, 2018). För att sjuksköterskan ska 

kunna stötta kvinnorna och lindra deras lidande behöver de kunna erhålla kunskap och ha

förståelse för hur endometrios påverkar kvinnornas liv (ibid.). Mötet med kvinnor som lider av 

endometrios bör byggas på empati, kunskap och förståelse i syfte att förebygga kvinnors 

upplevelse av övergivenhet, rädsla samt maktlöshet (Facchin et al., 2017). Eriksson (2015) 

anser att sjuksköterskan ska kunna bekräfta personens lidande genom kommunikation och 

beröring. Svensk sjuksköterskeförening (2017) hänvisar till samverkan i team för att ta till vara 

på olika professioners kunskap och erfarenhet. Detta bidrar till en god vård med hänsyn till 

personens behov och kapacitet.

Dessutom visade resultatet att kvinnornas sociala aktiviteter påverkades av endometrios vilket

yttrade sig i att kvinnorna inte klarade av att vara socialt aktiva eller undvek att träffa vänner 

och familjemedlemmar. Detta överensstämmer med Gilmour, Huntington och Wilson (2008) 

artikel om hur endometrios påverkar arbete och sociala aktiviteter, där författarna beskriver att 

kvinnor med endometrios kan förlora sina sociala umgängen. Detta händer eftersom kvinnorna 

inte klarar av att bevara och utföra sociala aktiviteter, då kvinnorna avstår från sociala 

aktiviteter såsom fester. Att kvinnorna väljer att inte delta i dessa aktiviteter är för att de känner 

sig trötta, har smärta samt att de är i behov av att ha tillgång till en toalett (ibid.). Detta framkom 

även i resultatet där kvinnorna förmedlade att orsaken till att de undvek sociala aktiviteter var

på grund av smärta, orkeslöshet samt ett ständigt behov av att ha tillgång till en toalett. 

Upplevelsen av att inte kunna fungera i olika sociala aktiviteter kan skapa ett livslidande för 

personen, där personen kan uppleva sorg och förlust (Eriksson, 2015). Roomaney och Kagee 

(2016) hänvisar till hur kvinnorna kan planera sina sociala aktiviteter utifrån deras 

menstruationscykel. Detta är något som inte framkom i resultatet, vilket kan bero på att 

kvinnorna har oregelbundna menstruationscykler, eller att kvinnorna i resultatet inte vet när de

under menstruationscykeln känner av symtom av sin endometrios. Att kvinnorna i resultatet

undvek sociala aktiviteter och valde att stanna hemma är något som överensstämmer med 
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Moradi, Parker, Sneddon, Lopez och Ellwood (2014) som även beskriver att detta kan leda till 

upplevelsen av isolering. Resultatet visade att kvinnorna kunde isolera sig flera dagar i sträck. 

Känslan av isolering är något som Roomaney och Kagee (2018) poängterar, framförallt för att 

kvinnors sociala aktiviteter minskas samt för att de inte känner någon annan med endometrios 

eller för att andra människor inte förstår hur det är att leva med endometrios. 

I resultatet framkom det att kvinnorna var rädda för att få smärta när de var bland människor 

samt att de inte ville visa någon att de hade ont. Detta överensstämmer med Grogan, Turley och 

Cole (2018) där de beskriver att kvinnor med endometrios försöker dölja sina symtom för familj 

och vänner för att de inte skulle tro att kvinnorna överdrev sina symtom. Anledningen till att 

kvinnorna inte vill visa att de har ont kan även bero på att de upplever hopplöshet och skam 

(Roomaney & Kagee, 2018). Känslan av skam och hopplöshet kan enligt Eriksson (2015) 

kopplas ihop med andligt och själsligt lidande. Kvinnorna i resultatet kan uppleva känslor av 

skam och skuld när de ständigt är i behov av att avboka sociala aktiviteter med kort varsel. Att 

ha en upplevelse av hopp är särskilt viktigt under svåra perioder med exempelvis sjukdom och 

smärta (SSF, 2016). Sjuksköterskan ska respektera personens sårbarhet för att ge personen 

möjligheten att uppleva hopp, mening och tillit. Genom att stödja upplevelsen av hopp som 

sjuksköterska kan personens känsla av hälsa och meningsfullhet öka, och i sin tur lindra lidande 

(ibid.). 

Resultatet visade även hur kvinnorna i sociala sammanhang behövde gå hem tidigare för att de 

inte orkade vara socialt aktiva med sina vänner, vilket kan bidra till känslor av skam. Likaså 

beskrev kvinnorna att de inte orkade samtala när de var i sociala umgängen, vilket skulle kunna 

skapa tankar om otillräcklighet i sociala sammanhang och därmed skapa skamkänslor. I 

resultatet framkom det att kvinnorna upplevde ett behov att vara borta från sina barn, vilket kan 

bidra till att kvinnorna upplever sig otillräckliga i sin roll som förälder och detta skulle kunna 

leda till skuldkänslor. Eriksson (2015) beskriver hur lidande kan skapas genom att personen 

saknar sin delaktighet i ett socialt umgänge. Kvinnorna i resultatet beskrev att de hade missat 

mycket eftersom de inte kunde delta i sociala aktiviteter, vilket kan spegla sig i en saknad av 

förlust där kvinnorna saknar det de går miste om. Eriksson (2015) beskriver att lidandet kan 

bestå av saknad och begärelse. Att inte klara av sociala uppgifter och känslan av sociala 

förluster kan enligt Eriksson (2015) bidra till ett livslidande hos personen.
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Slutsats
Resultatet av denna studien visade att endometrios har en negativ påverkan på kvinnors sömn, 

matintag, fysisk aktivitet, arbets- och skollivet, samt sociala aktiviteter. Smärtan som 

endometrios medför gör att kvinnorna får sömnsvårigheter, inte får i sig den näring de behöver 

samt blir fysiskt inaktiva. Detta påverkar i sin tur kvinnornas arbets- och skolliv samt deras 

sociala aktiviteter och ökar kvinnornas lidande. En ökad förståelse för sjukdomens påverkan på 

kvinnornas dagliga aktiviteter kan förbättra sjuksköterskans bemötande gentemot dessa 

kvinnor. Då smärtan är den största anledningen till att kvinnorna inte kan utföra sina dagliga 

aktiviteter krävs det adekvat behandling för att minska kvinnornas livslidande. Förslag till ny 

forskning är att undersöka vilken påverkan de nationella riktlinjerna för vård vid endometrios 

(Socialstyrelsen, 2018) har på kvinnornas diagnostisering, behandling, omvårdnad och 

bemötande. Eftersom det saknas kunskap inom hälso- och sjukvården om endometrios kan de 

nya riktlinjerna vara en grund till att öka vårdkvalitén för dessa kvinnor och ett minskat 

vårdlidande.

Självständighet 

Samarbetet mellan M.E och S.L har fungerat bra. Arbetet skrevs i ett delat dokument som kunde 

ändras av båda författarna. Författarna träffades varje vecka och jobbade ihop, samt delade upp 

vissa delar av arbetet för att jobba med enskilt hemma. Bakgrunden och metoden delades upp 

mellan författarna för att sedan diskutera och redigera båda dessa delar tillsammans. Bloggarnas 

meningsenheter fastställdes av båda författarna och diskuterades för att komma fram till ett 

resultat. Studiens diskussion skrevs ihop och hela arbetet korrekturlästes flera gånger av båda 

författarna. Både M.E och S.L anser att arbetet har gått bra och båda har varit lika delaktiga. 
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Bilaga 1. Exempel på analysförförande

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori

Har inte kunnat 

sova en minut 

inatt pga värken.

Har inte sovit 

inatt på grund av 

smärta.

Har inte 

sovit.

Sömnsvårigheter Påverkan på 

grundläggande 

aktiviteter

Jag kan också 

säga att jag inte 

hade ätit 

ordentligt sen i 

tisdags, inte 

druckit heller för 

den delen.

Har inte ätit eller 

druckit ordentligt 

sen i tisdags.

Inte ätit och 

druckit 

ordentligt.

Nedsatt matintag Påverkan på 

grundläggande 

aktiviteter

Ibland är det 

tillräckligt jobbigt 

att kliva ur 

sängen. Det kan 

kännas som ett 

helt träningspass.

Jobbigt att kliva 

ur sängen, känns 

som ett 

träningspass.

Svårt att 

kliva upp ur 

sängen.

Nedsatt fysisk 

aktivitet

Påverkan på 

grundläggande 

aktiviteter

Jag kommer bli 

sjukskriven året 

ut, så jag inte 

behöver kämpa 

mig igenom ett 

vikariat på 100%. 

Jag kommer bli 

sjukskriven året 

ut. 

Sjukskriven. Påverkan på 

arbets- och 

skollivet
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Vill kunna göra 

saker igen och 

inte tappa 

kontakten med 

alla jag känner 

och bara ligga 

hemma dygnet 

runt.

Jag vill inte 

tappa kontakten 

med alla jag 

känner för att jag 

ligger hemma 

dygnet runt.

Tappar 

kontakten 

med alla jag 

känner.

Påverkan på 

sociala 

aktiviteter

 


