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MEN DET ÄR VÄL BARA MENSVÄRK?  

EN STUDIE OM HUR DET ÄR ATT LEVA MED ENDOMETRIOS1 

 

Adina Iatan 

 

 

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar en av tio kvinnor 

världen över. Vanliga symptom är menstruationssmärta, 

samlagssmärta och en nedsatt fertilitet. Diagnosen endometrios ställs 

oftast i samband med en titthålsoperation och kan i många fall dröja 

upp till flera år. Tidigare forskning på området har funnit att individer 

som lever med endometrios kan uppleva en minskad livskvalité, 

komplikationer med sociala relationer samt emotionella besvär. Syftet 

med föreliggande studie var att studera kvinnors upplevelse av 

endometrios. Åtta kvinnor intervjuades, samtliga bosatta i 

Stockholmsområdet. Resultatet visar på flera olika psykologiska 

aspekter som sjukdomen för med sig. En minskad livskvalité, 

komplikationer med sociala relationer och en nedsatt arbetsförmåga är 

aspekter som påverkas av de upplevda symptomen. En nedsatt 

fertilitet kan vidare skapa en reducering av individens självkänsla. 

Slutsatsen är att en tidigare diagnos och ökad forskning skulle kunna 

bidra till underlättande av endometriosdrabbades vardag och därmed 

förbättra deras livskvalité. 

 

 

 

En systematisk forskningsöversikt som genomförts av Denny och Khan (2006) har 

bland annat kommit fram till att det finns relativt lite kvalitativ forskning kring hur 

individer som drabbas av endometrios upplever sin livsvärld. Författarna menar att 

mycket av den tidigare forskning som bedrivits inom ämnet har fokuserat exempelvis på 

mätbar data, som smärtskalor och utfall av olika behandlingar. Denny och Khan (2006) 

menar att det är bra med sådan forskning som vill kunna bidra med, till exempel bättre 

behandlingsalternativ, dock saknar denna typ av forskning en viktig komponent, 

nämligen hur erfarenheten av en kronisk sjukdom som endometrios påverkar individen 

(Denny & Khan, 2006). Även Toye, Seers och Barker (2014) har genomfört en 

systematisk forskningsöversikt kring patienters upplevelser av att leva med kronisk 

bäckensmärta. Författarna redovisade att det uppstod ett nytt sätt att leva på när det 

gällde den kroniska sjukdomen endometrios. Endometriospatienter blev helt plötsligt 

medvetna om att deras bäckensmärta var kronisk och att det inte fanns någon bot. 

Många hade berättat att de hade behövt ändra sin livsstil och att kunskap inom ämnet 

hade blivit en vändpunkt för hur de hanterat anpassningen till det nya livet (Toye, Seers 

& Barker, 2014).  

 

                                                 
1 Jag vill först och främst tacka dessa fantastiska tjejer som har tagit sig tid och träffat mig men även min 

familj och vänner som har uppmuntrat och stöttat mig under denna tid. Sist men inte minst vill jag tacka 

Endometriosföreningen Sverige för rekryteringstillåtelsen. 
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Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar cirka 10 % av den generella 

kvinnopopulationen i reproduktiv ålder och för en stor del av de kvinnor som lider av 

bäckensmärta och nedsatt fertilitet är endometrios orsaken. Endometrios innebär att det 

sker en utveckling av endometrium utanför livmodern, det vill säga livmoderslemhinnan 

återfinns på andra ställen i kroppen (Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 

2014). Oftast återfinns endometrium kring närliggande organ som till exempel i 

bukhinnan, i tarmen, i blåsan och urinledare men det har även hittats på andra ställen 

som till exempel lungorna (Moen, 1994). När en kvinna med endometrios blöder under 

sin menstruation, blöder även endometriumet och eftersom blodet inte kan försvinna 

från den bestämda platsen bildas det cystor, som i sin tur orsakar inflammationer och 

mycket smärta (Denny, 2003). Det finns ingen bot och inte heller någon förklaring till 

hur endometrios uppstår. Retrograd menstruation har varit det som mest omnämnts som 

orsak. John, A Sampson som år 1927 utvecklade teorin menade att delar av 

menstruationsblodet och livmoderslemhinnan pressas ut i buken via äggledarna. I stället 

för att allting skall åka ut som en del av menstruationsblödningen, åker delar av den åt 

det motsatta hållet (Brosens & Benagiano, 2011). Dock finner denna teori en 

motsägelse eftersom cirka 76-90 % av de flesta kvinnor har en retrograd menstruation, 

men inte alla har endometrios (Sourial, Tempest & Hapangama, 2014). Det finns även 

en genetisk faktor för en ökad predisposition till denna sjukdom, eftersom tidigare 

studier har kunnat påvisa att det finns en koppling mellan en kvinnlig släkting och 

individer som har endometrios (Bichoff & Simpson, 2004). 

 

Symptombild, diagnos och behandling 

Ett väldig tydligt symptom som beskrivs i litteraturen och i tidigare intervjustudier när 

det gäller endometrios är smärta (De Graaff et al., 2013). Smärtan är typiskt associerad 

till menstruationssmärtor men eftersom endometrios påverkas under hela menscykeln 

förekommer det även hos vissa kvinnor premenstruella smärtor och samlagssmärtor 

(Moen, 1994). Symptomen kan dock variera och det är individuellt från fall till fall. En 

del kvinnor har inga symptom alls och diagnosticeras endast av en slump, på grund av 

ett annat medicinskt ingrepp. Andra diagnosticeras efter att de har sökt hjälpt på grund 

av fertilitetsproblem (Denny, 2003). En diagnos brukar oftast ställas i samband med att 

kvinnan genomgått en titthålsoperation eller bukoperation där man kunnat hitta 

endometrioshärdar. Dock kan endometrios se olika ut från fall till fall och en otränad 

läkare kan ibland ha svårt att identifiera det vid en rutinundersökning (Moen, 1994). När 

det gäller att få diagnosen endometrios finns det olika tidsintervall som redovisats i 

litteraturen. Gemensamt för de flesta är att det innebär en lång väntan på en diagnos och 

att detta oftast beror på att kvinnornas besvär inte tas på allvar av sjukvårdspersonal 

(Denny, 2003). Lövkvist, Boström, Edlund och Olovsson (2015) redovisar för 

tidsintervallet från tre upp till elva år (Lövkvist et al., 2015). Moradi et al. (2014) menar 

att det tar i genomsnitt åtta år för att få en diagnos i Storbritannien, och upp till tolv år 

när det gäller U.S.A (Moradi et al., 2014). Facchin et al. (2015) menar att 

menstruationssmärtorna som endometriosdrabbade individer upplever inte har fått rätt 

status inom sjukvården och att detta kan vara en bidragande orsak till en fördröjd 

diagnos (Facchin et al., 2015). 

 

Innan 1950-talet var kirurgi den enda behandlingsmetoden för att minska kvinnornas 

symptom. En radikal kirurgi användes där man opererade bort både livmoder och 

äggstockar, så kallad hysterektomi. I takt med att man fick ny kunskap om sjukdomen 
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kom man fram till att endometrios är en östrogenberoende sjukdom, det vill säga, den 

stimuleras av kvinnliga könshormoner (Moen, 1994). Därför används det oftast 

hormonpreparat för att behandla endometrios, som syftar till att orsaka amenorré, det 

vill säga att menstruationsblödningarna upphör och att man därmed inte har någon 

ägglossning (Brosens & Benagiano, 2011). Många av dessa hormonpreparat ger dock 

biverkningar där till exempel anaboliska effekter, aknebesvär samt viktuppgång 

förekommer. Ibland hjälper inte hormonbehandlingen och då kan endometrioshärdarna 

behöva avlägsnas genom en titthållsoperation. Hysterektomi brukar också förekomma 

när ingenting annat hjälper. Dock kan effekten av dessa kirurgiska ingrepp för vissa 

kvinnor vara tillfälliga, och studier har visat att trots sådana ingrepp kan kvinnornas 

symptom ändå bestå. Vidare brukar man också erbjuda kvinnor som upplever svåra 

smärtsymptom olika smärtlindringspreparat (Denny, 2003).  

 

Psykologiska aspekter 

När man drabbas av en allvarlig sjukdom uppstår det inte bara en fysiologisk obalans i 

kroppen utan det uppstår också en psykologisk obalans som i vissa fall kan leda till en 

personlig kris. Man blir tvungen att konfrontera sin sjukdom och söka sig fram till olika 

psykologiska anpassningsstrategier, för att hantera och bemästra både kortsiktiga och 

kanske livslånga svårigheter (Rydén & Stenström, 2008). Tidigare studier som 

undersökt de psykologiska aspekterna av endometrios, har bland annat, kommit fram till 

att det leder till minskad livskvalité, komplikationer med sociala relationer samt 

emotionella besvär. I en kvantitativ studie genomförd av Lövkvist et al. (2015) 

studerades åldersrelaterade komponenter hos kvinnor i Sverige med en diagnosticerad 

endometrios och påverkan på kvinnornas livskvalité. Urvalet var i denna studie 

randomiserat och undersökningsdeltagarna fick svara på en enkät som innehöll frågor 

kring sjukdomstillståndet och livskvalitén. Studiens resultat visade bland annat att 

undersökningsdeltagarna upplevde en signifikant sänkning av livskvalitén jämfört med 

normalpopulationen. Många kvinnor rapporterade energilöshet, depressiv stämning och 

en försämring av det sociala livet. Yngre kvinnor uppgav också i något större 

utsträckning än äldre att de hade problem med parrelationer, samt att de hade svårt att 

samtala om sin endometrios med familj och vänner. Ensamhetskänslorna var vidare 

starkare hos yngre deltagare än hos äldre (Lövkvist et al., 2015).   

 

Sociala relationer 

Att kvinnor som lider av endometrios drabbas av problem med parrelationer är något 

som även De Graaff et al. (2013) studerat. Deras studie hade som huvudsyfte att studera 

kvinnors symptom och hur dessa kunde tänkas påverka kvinnors livskvalité och mentala 

hälsa. De använde sig av en enkät för att mäta detta och samlade in information från 

endometriospatienter från tio olika länder. Deras resultat visade bland annat att upp till 

67 % av deras undersökningsdeltagare upplevde att endometrios hade skapat problem 

vad gäller parrelationer, och att nästan 19 % ansåg att endometrios var i förekommande 

fall orsaken till sin skilsmässa (De Graaff et al., 2013). Forskarna kopplade detta till att 

de, trots att en stor del av kvinnorna hade fått behandling, inte var helt symptomfria. 

Mer än hälften av undersökningsdeltagarna rapporterade att de hade kronisk 

bäckensmärta och andra rapporterade samlagssmärtor som i sin tur ledde till att de 

avstod från sexuell aktivitet. Forskarna menade att det därmed finns en koppling mellan 

samlagssmärta, sexuell dysfunktionalitet och relationskvalité. Samtidigt hade de 

kvinnor som hade goda parrelationer också en bättre livskvalité (De Graaff et al., 2013). 
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Forskning kring det sociala stödet och hälsa visar att ett starkt socialt stöd leder till 

positiva utfall vad det nu än gäller som är svårt för individen. Ett dåligt socialt stöd 

däremot har visat sig kopplas samman med olika aspekter av psykisk ohälsa som till 

exempel självmord, depression och ångest (Rydén & Stenström, 2008). I en kvalitativ 

studie av Denny (2003) studerades den subjektiva uppfattningen hos kvinnor som lider 

av endometrios. Resultatet, som bestod av intervjumaterial, visade bland annat att 

arbetslivet och de sociala relationerna kan påverkas negativt. Vissa kvinnor upplevde att 

de fick stöd från familj och vänner, medan andra upplevde att deras sociala relationer 

minskade på grund av att de behövde ställa in sitt deltagande i olika sociala 

sammanhang (Denny, 2003). Dennys (2003) studie har bland annat visat att det sociala 

stödet är en viktig komponent hos kvinnor som lider av endometrios. Walker, MacBride 

och Vachon (1977) menar att ett socialt stöd som består av personliga kontakter kan 

hjälpa den drabbade individen att upprätthålla sin sociala identitet och bland annat få 

emotionellt stöd (Walker et al., 1977).  

 

Arbete 

Tidigare forskning har även kunnat påvisa att arbetsförmågan kan komma att påverkas. 

Forquet, Báez, Figueroa, Iriarte och Flores (2011) har bland annat undersökt huruvida 

endometrios har en negativ påverkan på kvinnors arbetsförmågor. Deras studie riktade 

sig till registrerade patienter med endometrios i Puerto Rico, och studerade bland annat 

om och hur dessa har förhindrats från att arbeta. Forskarna använde sig av en 

enkätundersökning som syftade till att fånga upp kvinnornas egen uppfattning av deras 

generella hälsotillstånd, hur mycket endometriosen inverkade på deras arbete och 

dagliga aktiviteter samt uppfattningen kring deras arbetserfarenhet och produktionsnivå 

i förhållande till deras symptom (Forquet et al., 2011). Deras resultat visade att en stor 

del av kvinnor som lider av endometrios frånvarar från arbetet i snitt 7.41 timmar under 

en vecka på grund av sina symptom. Fyrtioåtta procent rapporterade att symptomen 

påverkade deras produktivitet i arbetet och 57 % rapporterade att symptomen påverkade 

även deras vardagsliv (Forquet et al., 2011). Forskarna jämför vidare sina resultat med 

tidigare forskning kring individer som lider av den kroniska inflammatoriska sjukdomen 

rheumatoid arthritis. Forquet et al. (2011) upptäckte att kvinnor som lider av 

endometrios visade sämre resultat vad gäller arbetsrelaterade förmågor. Dock med ett 

undantag, nämligen att kvinnor som lider av endometrios undvek i större utsträckning 

än individer som lider av rheumatoid arthritis att sjukanmäla sig från sina arbetsplatser, 

trots upplevda symptom (Forquet et al., 2011). 

 

Fertilitet 

Fertilitetsproblematik är ett av symptomen som brukar förekomma hos individer som 

lider av endometrios. Forskning kring de psykologiska aspekterna av en minskad 

fertilitet visar att det kan innebära en stressfull situation och en livskris för individen. I 

en beskrivande amerikansk studie av Cousineau och Domar (2007) förklarar författarna 

hur individen som lider av fertilitetsproblematik men även partnern kan få emotionella 

problem. Ett av dessa emotionella problem innebär att man förlorar kontrollen över sitt 

liv. Mycket av de dagliga aktiviteterna kan bli lidande i och med att individen fokuserar 

på att bli gravid. Att försöka bli gravid och ha svårt för detta kan vidare orsaka stress 

och depression, inte minst hos den part som har en minskad fertilitet (Cousineau & 

Domar, 2007). Tidigare studier som har forskat kring olika psykologiska besvär som 
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infertilitetspatienter kan få, har kommit fram till att deras upplevda depression och 

ångest kan jämföras med patienter som exempelvis lider av cancer eller kronisk smärta 

(Cousineau & Domar, 2007). Vidare kan det sociala sammanhanget påverkas hos dessa 

individer som lider av en minskad fertilitet, eftersom de upplever känslor av 

avundsjuka. Denna avundsjuka riktas mot familjer med barn eller gravida kvinnor. 

Vidare beskriver Cousineau och Domar (2007) att upp till 13% av de kvinnor som lider 

av infertilitet har haft självmordstankar efter en misslyckad provrörsbefruktning 

(Cousineau & Domar, 2007). Moradi et al., (2014) visar i sin kvalitativa studie av hur 

kvinnor upplever att leva med endometrios, att förutom den fysiska begränsningen av en 

minskad fertilitet, har kvinnorna i deras studie även fått problem med sitt psykiska 

välmående och intima relationer. En del kvinnor rapporterade att deras självkänsla och 

självförtroende påverkades negativt av att de kanske inte skulle kunna få barn eller få 

fler barn. Ett annat resultat av Moradi et als. (2014) studie visar att en del kvinnor fick 

relationsproblem, dels på grund av att de led av en minskad fertilitet, och dels på grund 

av att de upplevde samlagssmärtor, vilket ledde till att de inte kunde vara intima med 

sin partner (Moradi et al., 2014). 

 

Symptom och välmående 

Det som hittills har kunnat läggas märke till, är symptomen en stor del av problematiken 

kring hur god kvinnans livskvalité och mentala hälsa blir. Därför har Facchin et al. 

(2015) studerat om det finns någon skillnad mellan kvinnor som har endometrios i 

kombination med bäckensmärta och kvinnor som har endometrios utan bäckensmärta 

(Facchin et al., 2015). Studiedesignen inriktades på att mäta skillnader mellan tre olika 

grupper kvinnor och dessas mentala hälsa och livskvalité. En grupp utgjordes av 

kvinnor med en diagnosticerad endometrios i kombination med bäckensmärta, en annan 

med kvinnor med en diagnosticerad endometrios fast utan bäckensmärta och en tredje 

med friska kvinnor utgjorde kontrollgrupp. Vidare ville forskarna studera huruvida 

deltagarna påverkades psykiskt av att ha diagnosen endometrios. Facchin et al. (2015) 

hänvisar till tidigare forskning som har kommit fram till att endometriosdrabbade 

individer uppfattar sig som annorlunda eftersom de är medvetna om sin diagnos.  

 

Datainsamlingen i studien bestod av två enkäter som dels mätte kvinnornas generella 

uppfattning av sitt hälsotillstånd, och dels bedömde kvinnornas upplevelse av 

depression och ångest. Resultatet visade att endometriosdrabbade individer med 

bäckensmärta hade en sämre mental hälsa och livskvalité, jämfört med de andra två 

grupperna. Enligt författarna betyder detta att kvinnor som lider av endometrios och 

som lever utan bäckensmärta kan trots allt ha en god mental hälsa och livskvalité. 

Vidare visade resultatet från Facchin et als. (2015) studie att endometriosdrabbade 

individer utan bäckensmärta, inte lider psykologiskt på grund av att de är medvetna om 

sin diagnos. Författarna menar att dessa individer kan leva ett normalt liv trots 

medvetande om sin kroniska sjukdom (Facchin et al, 2015). 

 

Studiens syfte 

Endometrios är en kronisk sjukdom som är relativt okänd för många individer. 

Motivationen till studien har varit att belysa kvinnors erfarenhet och psykologiska 

aspekter som denna sjukdom kan föra med sig. Studiens syfte var därför att studera hur 

kvinnor med en diagnos upplever att leva med endometrios.  
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Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Föreliggande studie innefattade åtta undersökningsdeltagare, samtliga boende i 

Stockholmsområdet och med en fastställd diagnos för endometrios. Samtliga deltagare 

var kvinnor och deras ålder var mellan 30 och 49 år. Diagnosen hade de haft i 0,5, 1, 5, 

9, 17, 24 respektive 26 år. Tidsintervallen för att få en diagnos varierade, allt från sex 

månader upp till tjugoett år med ett medelvärde på åtta år. Fyra av deltagarna gick på 

olika hormonella behandlingspreparat, två hade genomgått en hysterektomi och två 

valde att inte bli behandlade. Två undersökningsdeltagare genomgick vid 

intervjutillfället smärtrehabilitering och resterande sex använde sig av 

smärtlindringspreparat vid behov. Undersökningsdeltagarna hade olika sysselsättningar, 

fyra arbetade på heltid, två studerade på heltid och arbetade även på deltid och två var 

heltidssjukskrivna. Fyra deltagare var gifta, en var samboende och resterande tre var 

ensamstående. Fyra undersökningsdeltagare hade biologiska barn varav en av dem även 

hade ett adoptivbarn.  

 

Deltagarna rekryterades via en annons som publicerats på fyra Facebooksidor som 

skapats av Endometriosföreningen Sverige för såväl drabbade individer men även för 

familjemedlemmar och andra intresserade. I annonsen informerades om syftet med 

studien, att deltagandet var frivilligt, att informationen kommer att behandlas 

konfidentiellt och att denna kommer att användas endast i denna studie 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det informerades också om att jag sökte individer med en 

fastställd diagnos. I annonsen lämnades även kontaktuppgifter till mig såsom 

telefonnummer och e-mail adress, dock kontaktade de flesta intresserade mig via 

Facebook. Annonsen publicerades först en gång i mars 2016 men eftersom det inte 

visades stort intresse för att delta publicerades annonsen en gång till under april 2016. 

 

Datainsamling 

Det användes individuella kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Åtta 

intervjuer genomfördes och dessa hade olika durationstider, från 26 minuter upp till 75 

minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Genomförandet skedde dels på 

undersökningsdeltagarnas arbetsplats, dels på olika kaféer i Stockholmsområdet och 

dels i bokade grupprum på Frescatibiblioteket på Stockholms universitet. Innan 

inspelningen sattes igång informerades undersökningsdeltagaren om studiens syfte, 

anonymitet och att denne kunde avbryta sitt deltagande när som helst under studiens 

gång. Samtliga undersökningsdeltagare frågade om anledningen till att jag valde ett 

sådant ämne. Jag talade om att jag själv är endometriosdrabbad. 

Undersökningsdeltagarna ombads dock att ställa frågor kring mina upplevelser först 

efter att intervjun tagit slut.  

 

En intervjuguide konstruerades innan det första intervjutillfället skulle äga rum. 

Intervjuguiden fungerade som ett stöd för att kunna guida undersökningsdeltagarna till 

att delge sina upplevelser kring sjukdomen. Intervjuerna var av semi- strukturerad 

karaktär. En del förutbestämda frågor ställdes som till exempel hur man fick sin 

diagnos, hur diagnosen upplevdes, om någonting förändrades hos deltagaren i samband 

med beskedet, upplevelsen av vården och av behandlingen samt hur man såg på 

framtiden. Vidare följdes i vissa fall undersökningsdeltagarnas svar upp med nya frågor.  
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Analys 

Databearbetningen i denna studie genomfördes i form av en induktiv tematisk analys 

(Langemar, 2008).  Till en början lästes varje transkribering i sin helhet för att få en god 

överblick av materialet. Därefter lästes varje transkribering upprepade gånger, och i 

samband med detta skedde det en växelverkan mellan en djupare tolkning och en 

markering av relevant information. Markeringen av relevant information resulterade i 

att materialet delades upp under övergripande teman. Dessa övergripande teman följde 

delvis intervjuguiden, men det uppkom även nya teman. Materialet lästes därefter en 

gång till för varje övergripande tema som uppkom. En djupare bearbetning av teman 

genomfördes och viss relevant information fick överföras till andra övergripande teman. 

Slutligen fastställdes åtta teman vilka var följande: Livet innan en diagnos, Att få 

diagnosen, Arbete och studier, Omgivningen och socialt stöd, Vården, Psykologiska 

aspekter, Framtidsutsikter och Positiva aspekter. Eftersom varje övergripande tema hade 

olika aspekter som behövde belysas, delades materialet även in i ett antal underteman. 

Det sista momentet i analysförfarandet var att komprimera materialet till en beskrivande 

text. I resultatredovisningen ingår det även en del citat och exempel som har plockats ur 

materialet. Detta har valts att ha med för att ytterligare illustrera vissa aspekter. En 

litteratursökning har skett delvis parallellt med analysförfarandet. 

 

 

Resul tat  

 

 

Livet innan en diagnos 

 

Det ska vara så helt enkelt. 

Eftersom endometrios är en sjukdom som är väldigt starkt förknippad med kvinnans 

menstruation, har många berättat att de inte har reflekterat mycket över sina symptom, i 

synnerhet smärtan de upplevde vid menstruation eller ägglossning. De flesta förmodar 

att det är någonting normalt som de helt enkelt behöver stå ut med. Då man jämfört sina 

symtom med andras, som uttryckt att de upplevt svårare menstruationssmärtor, har det 

lett till ytterligare förnekelse av ens egna svåra besvär. Andra deltagare i studien fick 

höra att det är meningen att de ska uppleva smärta i samband med menstruationen, 

eftersom deras kvinnliga släktingar också har upplevt smärtor. En normalisering av den 

upplevda smärtan blev för vissa kvinnor i studien ett sätt att fortsätta med sina liv. Att 

härda igenom de svåraste dagarna beskrivs av många som en del av vardagslivet innan 

de fick en fastställd diagnos för endometrios.  

 

Normaliseringens ifrågasättande. 

Många berättar att de förr eller senare insett att smärtan som de upplever inte alls är 

normal. När smärtan börjar intensifieras och består under en längre tid vänder sig en del 

deltagare till bland annat gynekologer för att få hjälp och en del kvinnor förmedlar om 

en känsla av att någonting inte står rätt till. 
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Ett ständigt letande. 

Gemensamt för de flesta deltagare har varit ett ständigt letande efter svar, efter hjälp för 

att hitta orsaken till sina symptom. Gynekologiska besök har för en stor majoritet slutat 

med felaktiga diagnoser och vidareutredningar. Äggledarinflammation och tarmproblem 

är vanliga diagnoser som deltagarna berättar att de fått höra från gynekologer som 

förklaring till sina symptom. En del vidareutredningar slutar ändå med att vissa åter 

hamnar hos gynekologen. En kvinna nämner exempelvis att hon antog att det handlade 

om gynekologiska problem, men att vårdpersonalen ändå ville utesluta tarmproblem hos 

henne. Remitteringen till andra vårdavdelningar beror i de flesta fall på att ultraljuden 

som genomförs på gynekologmottagningar ser bra ut. Vidare berättar en del kvinnor att 

gynekologer förklarar smärtorna som normala och när det handlar om ultraljud som 

visar på någonting, exempelvis cystor på äggstocken, får vissa deltagare ingen närmare 

utredning eftersom gynekologen menar att även det är någonting normalt. Många vittnar 

även om utlovade återbesök, som i slutändan aldrig blir av.  

 

Att till slut behöva åka in akut. 

Flera kvinnor berättar att trots att de har stått ut med upplevelsen av en svår smärta, har 

de till slut behövt åka in akut för sina symptom. Dessa blev i samband med sina 

akutbesök på olika sjukhusanläggningar i Stockholmsområdet diagnostiserade med 

endometrios. En av de tidigare nämnda deltagarna som inte fått sin cysta närmare utredd 

av gynekologen är en av dessa kvinnor som till slut behövde åka in till sjukhuset akut 

där det visade sig att hennes cysta spruckit.  

 

 

Att få diagnosen 

 

Till en början en lättnad. 

När deltagarna får frågan om hur de mottog diagnosbeskedet återfinns blandade känslor. 

Till en början upplevs det som en lättnad för de flesta, en underlättande känsla av att 

äntligen få ett svar på sina symptom. Att komma undan svårigheten att övertyga läkarna 

om att någonting inte står rätt till är också en lättnad. Vidare uppfattas diagnosen som 

ett slags bevis på att någonting inte stått rätt till, och att man därmed kan hänvisa till 

diagnosen när man behöver förklara sitt hälsotillstånd för andra. För andra innebär 

diagnosen en lättnad i den bemärkelsen att de kan känna att de inte inbillar sig 

symptomen. Dessa har tidigare trott att de överdrivit upplevelsen av sina smärtor. Att 

höra att man är smärtkänslig och att smärta är en del av menstruationen kan nu uteslutas 

som förklaringar till symptomen de upplever. En diagnos innebär också för vissa en 

större medvetenhet om att de haft åkomman i många år. En deltagare med en minskad 

fertilitet tycker att diagnosen befriar henne från den ständiga undran om problemet som 

hon har. Vidare innebär en diagnos för vissa kvinnor att man hör hemma någonstans. 

Medvetandet om att en sådan diagnos finns och att man inte är den enda som upplevt 

dessa besvär befriar dem från den tidigare känslan av ensamhet.  

 

Tills man landat och förstått innebörden. 

Andra vittnar om att lättnaden och befrielsen som de kände till en början snabbt 

övergick till en jobbig situation för dem. I berättelserna återkommer det beskrivningar 

av en sorts nedstämdhet som deltagarna upplevt strax efter sjukdomsbeskedet. Eftersom 

de flesta inte varit medvetna om denna sjukdom tidigare, uppstod det en del frågor kring 
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hur prognosen kan se ut för dem. ”Kommer det här plåga mig för resten av livet?” är en 

fråga som en kvinna ställer sig när hon tänker tillbaka på tillfället då hon fick sin 

diagnos. Någonstans återfinns det en rädsla hos en del deltagare eftersom endometrios 

är en obotlig sjukdom. Sjukdomens kroniskhet är någonting som återkommande 

beskrivs som oroande. Oroskänslorna hänvisas oftast till okunskapen som finns kring 

sjukdomen. Vissa deltagare har förväntat sig att ett mindre ingrepp i form av 

exempelvis kirurgi, skulle frigöra dem från besvären, men inser snabbt att det inte är så 

enkelt som de tror.  

 

Det här med barn. 

I samband med att deltagarna fått sin diagnos, berättar en del att det uppstått ett 

stressmoment, eftersom vårdpersonalen uppmärksammat dem om den 

fertilitetsbegränsningen som endometrios kan innebära. Stressen uppstår bland annat när 

vårdpersonalen informerat om att de behöver ta ett snabbt beslut gällande att skaffa barn 

innan det uppstår komplikationer. En del kvinnor var väldigt unga när de 

diagnostiserades, oftast i tjugoårsåldern och att få ett sådant besked vid så unga år 

berättar vissa att det kan kännas tungt. En del hade inte hunnit reflektera över huruvida 

de i framtiden ville skaffa barn eller inte. De berättar därför om en beslutsångest som 

uppstått efter beskedet som i många fall grundat sig i en familjeplanering som behövt 

påskyndas eller kanske läggas ner för alltid. En deltagare berättar: ”Alltså i och med att 

det såg ganska knepigt ut i magen redan efter operationen så sa ju min… läkare att: Du 

bör ju skaffa barn. Det sa han redan två dagar efter operationen.” Denna kvinna 

förklarar att hon led i många år av barnångest för att till slut söka sig till professionell 

hjälp, detta för att komma till rätta med sin ångest kring om hon ville ha barn eller inte.  

 

De kvinnor som redan från ung ålder vetat att de ville ha barn mottog detta besked med 

sorg. Dessa följde efter beskedet läkarnas rekommendationer och bestämde sig för att 

försöka bli gravida direkt. Detta blev dock inte så enkelt som de hade tänkt sig. 

Provrörsbefruktning har varit en metod som några behövt ta hjälp av. En del har lyckats 

bli gravida, och de har varit nöjda med det barnet de fått via provrörsbefruktningen. En 

del har ännu inte lyckats, men berättar att hoppet fortfarande finns där. Att ha egna 

biologiska barn upplevs av vissa som viktigt, medan andra deltagare förklarar att 

biologiska barn inte är deras största prioritet, och därför besvärar inte beskedet dem i 

någon större utsträckning. 

 

En besvikelse. 

Vissa berättar att diagnosbeskedet utöver en lättnad innebär en besvikelse för dem, och 

att de känner att de hamnat i en omständig situation. De känner att diagnosen skapar ett 

hinder för att utredas för andra besvär. De upplever att endometrios som diagnos blir en 

ursäkt för andra problem som de har när de kontaktar vården. En deltagare berättar: 

 

... Alltså jag hade någon depression utav p-piller... Ja men det var endometriosen. 

Mina utmattningssyndrom... det var endometriosen. Allt fick endometriosen bära 

skulden till så att man aldrig utredde någonting annat, jag är inte utredd för 

någoting annat förutom endometriosen… 
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Andra uttrycker detta på ett annat sätt och menar att eftersom endometrios som sjukdom 

är väldigt okänt både i samhället men även inom vården, känner de sig som en besvärlig 

patient som vården inte vet hur man ska hantera.  

 

Frågetecken, skam och ignorans. 

En del deltagare beskriver hur de själva känner en okunnighet kring sjukdomen, men 

också hur de väljer att inte belasta sig med detta. Att inte veta vad endometrios 

egentligen betyder beskrivs flitigt av de flesta deltagare. Vissa upplever att 

informationen kring endometrios är bristfällig från vårdpersonalens sida och detta leder 

till att de väljer att inte besvära sig i någon större utsträckning om att söka information 

om sjukdomen/vården. Andra som inte lider av jobbiga symptom väljer däremot att 

ignorera sjukdomen eftersom det inte påverkar dem i någon större utsträckning.  

 

En del kvinnor har också upplevt skam i samband med att de fått en diagnos. 

Skamkänslorna är olika från fall till fall, men gemensamt är att beskedet att få en 

diagnos innebär för dem att avvika från den friska populationen. Det förmedlas 

upplevelsen av en ”defektprodukt” där någonting blivit fel i fabriken. En del menar att 

man inte är lika frisk som alla andra individer längre, utan man upplever sig själv som 

mindre värd. Somliga har kommit över denna skamkänsla och accepterar sig själva för 

vilka de är, andra känner däremot att diagnosen blir en nackdel när det gäller främst 

parrelationer, där diagnosen kopplas ihop med känslor av att vara mindre attraktiv. De 

menar att den begränsning som endometriosen kan innebära, bland annat en minskad 

fertilitet, behandlingar som minskar sexlusten och samlagssmärtor, utgör ett hinder för 

att inleda nya parrelationer. En deltagare förklarar: ”... i dejtingvärlden så känns det som 

att man liksom ... ja det kanske inte blir några barn... eller jag... att det kan göra ont när 

vi har sex...” 

 

Sjukdomsacceptans. 

En viktig komponent för att uppnå en sjukdomsacceptans förklarar många att det 

handlar om tid. De menar att sjukdomen inte har varit lätt att acceptera eftersom många 

aspekter av deras vuxna liv har påverkats negativt, men att med tiden lär man sig 

acceptera sjukdomen för vad den är. Andra förklarar vidare att om man får sjukdomen 

mer utförligt förklarad, blir den enklare att hantera och acceptera. 

En kvinna förklarar exempelvis hur en läkare visuellt förklarade för henne varför hon 

led av en nedsatt fertilitet: ”Han bara men vi, jag vill sitta med dig och berätta allting. 

Så han förklarade, han sa bland annat, han bara tänk dig som att det är ett krig inne i din 

mage, och det alltid är krutrök. Alltså det är dimma, det är ingen nyttig miljö, den kan 

inte växa där inne.”  

 

Andra berättar om andra beskrivningar gjorda av läkare som får dem att förstå bättre 

och därmed acceptera sjukdomen för vad den är. En annan grundläggande aspekt för 

sjukdomsacceptansen nämner många deltagare är att informera sig på egen hand. På 

detta sätt upplever man någon slags kontroll över sjukdomen och vilka framtida 

förväntningar man kan ha av den.  
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Arbete och studier 

 

Att behöva arbeta när man upplever symptom. 

En stor del av kvinnorna i denna studie arbetar heltid vid intervjutillfället. Många 

berättar att de inte upplever några hinder för detta, men att det är jobbigt för dem när de 

upplever symptom. Symptomen varierar alltifrån svår smärta till rikliga 

menstruationsblödningar och vissa uttrycker ett behov av att ha en toalett nära sig. 

Smärtstillande preparat och många pauser i vilorummet är lösningar som nämns. En 

deltagare berättar att det blir en kamp för henne ibland men att hon inte har mycket att 

välja på än att stå ut med situationen. En annan lösning som förmedlas är att planera sin 

ledighet utifrån när man beräknar uppleva svåra symptom. Att lyckas med en sådan 

planering upplever de flesta som en seger, eftersom de kan fortsätta arbeta och samtidigt 

får den tiden de behöver till att vila upp sig under de svåraste dagarna.  

 

Sjukanmälningar. 

När symptomen upplevs som allra värst berättar deltagarna att de sjukanmäler sig från 

arbetet. Dock påpekar många att de oftast anmäler andra orsaker än exempelvis svår 

menstruationssmärta. Influensa eller förkylning till exempel. Många nämner att de gör 

sådana medvetna val eftersom de anser att de blir dömda av framförallt chefer och andra 

arbetskamrater. Det förklaras att en del av dessa individer har den uppfattningen att de 

sjukanmäler sig för att de inte vill arbeta och att menstruationssmärta endast är en ursäkt 

till att frånvara från sin arbetsplats. En kvinna förtydligar detta och menar att andra inte 

förstår vilken smärta det handlar om eftersom menstruationssmärta är normaliserat i 

samhället. Andra anledningar till att inte avslöja den faktiska orsaken till 

sjukanmälningen är okunskap. Många menar att eftersom det råder en okunskap kring 

endometrios som sjukdom, behöver man förklara vad det innebär. Eftersom många 

utomstående finner svårigheter till att förstå vad endometrios kan innebära för 

individen, använder sig vissa deltagare av andra åkommor som utomstående faktiskt 

kan relatera till.  

 

Rädslan att förlora jobbet. 

En deltagare berättar att hon en kort tid innan hon fick sin diagnos, startade ett eget 

företag. Hon förklarar att hon är rädd för att upplysa andra om sin diagnos eftersom 

detta kan påverka henne negativt. En kronisk sjukdom kan i denna bemärkelse innebära 

att andra företag eller individer aktivt väljer att inte samarbeta, eftersom risken finns att 

man behöver sjukskriva sig eller sänka sysselsättningsgraden. Denna har därför 

medvetet valt att mörklägga sin sjukdom. Som anställd har man större säkerhet och 

bättre möjligheter till att sjukskriva sig och fortfarande behålla sitt arbete menar hon. På 

grund av detta har hon återvänt till en anställning vilket har inneburit att hennes karriär 

som egen företagare pauserats.  

 

Heltidssjukskrivningar. 

Två kvinnor är vid intervjutillfället heltidssjukskrivna på grund av sina symptom. Den 

ena har varit det i nästan två år medan den andra har varit det i lite mer än ett halvt år. 

Dessa berättar att de upplever ett stort obehag av att inte kunna jobba på grund av sin 

sjukdom. En av dem berättar att det innebär, förutom en begränsning i vardagen, även 

en social exkludering. I samband med en längre sjukskrivning upphör många 

arbetsrelaterade kontakter, vilket leder till att endometriosdrabbade individer 
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marginaliseras från arbetssammanhanget. Vidare leder denna arbetsrelaterade förlust 

även till en exkludering från exempelvis personalfester som anordnas. Den andra 

kvinnan berättar att sjukdomen inte bara drabbar henne. Hon känner att sjukdomen 

drabbar även hennes arbetskamrater som får arbeta mer, men även att samhället i stort 

drabbas på grund av att det får betala för sjukskrivningen. Båda förklarar hur 

sjukskrivningen påverkar även deras personliga utveckling, eftersom de upplever att 

sjukdomen hindrar dem från att utvecklas i den takt som de önskar sig.  

 

Studier. 

När en del kvinnor tänkte tillbaka på hur deras liv var när de studerade nämner många 

att även det har inneburit en komplicerad tid för dem. En del berättar hur de under sina 

skolår ofta frånvarade från skolan, i synnerhet gymnastiklektionerna, på grund av 

symptomen. Oftast berättar deltagarna att de sökte hjälp hos skolsköterskan, men utöver 

smärtstillande tabletter fick de inte någon vägledning. Andra talar om hur de behövt 

anstränga sig för att fullfölja sina universitets- och högskoleutbildningar. En kvinna 

berättar:  

 

Alltså… mina… jag kommer ihåg första gången jag fick den här mens… värks… 

attacken, huggen i magen när jag var 28 år och var på väg till (universitet) där jag 

pluggade. Jag kommer ihåg att på vägen dit fick jag feberattack för att det var så 

jobbig fruktansvärd smärta. Och då skulle jag ha redovisning, och jag lyckades 

nätt och jämt… Jag tror att jag fick sitta ner under redovisningen och inte stå upp 

… Men jag lyckades fortfarande. 

 

En annan kvinna som har levt med symptomen under en längre tid förklarar hur hon fått 

avbryta sina högskolestudier eftersom det blev en påfrestande situation för henne. Hon 

upplyser vid intervjutillfället att hon har börjat om utbildningen eftersom det har gått för 

många år sedan hon avbröt sina studier.  

 

Positiva aspekter. 

Även om en del förklarar att deras arbetssituation utmanas på grund av symptomen, har 

andra nämnt positiva erfarenheter. De kvinnor som väljer att upplysa om sin diagnos på 

sin arbetsplats förklarar att de har förstående chefer och arbetskamrater, som inte 

ifrågasätter dem när de behöver sjukanmäla sig från sin arbetsplats. En del av dessa 

deltagare berättar vidare att deras arbetskamrater ibland kan reagera och säga till dem 

att gå hem för dagen, eftersom de kan se på dem att de inte mår bra. För andra kan 

arbetsplatsen fungera som en resurs till att få ett socialt utbyte, vilket upplevs som 

väldigt positivt.  

 

 

Omgivningen och socialt stöd 

 

Socialt umgänge. 

Många förmedlar att deras sociala umgänge minskat sedan de fick en diagnos. Andra 

berättar att deras sociala umgänge minskade redan innan de fick en diagnos. Orsaken till 

detta beror på att deltagarna inte har lika mycket energi till att umgås med sina vänner 

som de hade velat ha. Symptomen som upplevs är i stort sett oftast anledningen till att 

de behöver stanna hemma. Många vittnar om att smärtan de upplever tar mycket av 
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deras energi, vilket tvingar dem till att göra många prioriteringar i sin vardag. Arbetet är 

en sådan prioritering. Många gånger har kvinnorna behövt ställa in olika sociala 

aktiviteter med sina vänner, vilket enligt dem leder till att kontakten successivt minskat. 

En deltagare förklarar att många vänner inte förstår och att hon därmed uppfattas som 

tråkig. Det förklaras att det inte handlar om en ovilja till att socialisera, tvärtom önskar 

de sig kunna göra detta oftare. Dock begränsas de väldigt mycket av symptomen och 

energilösheten som en bieffekt av dem.  

 

Trots att det sociala umgänget för vissa kan bli lidande, har en del utvecklat olika 

strategier för att fortsätta ha ett socialt liv. Att söka sig till andra sociala kretsar som 

deltagarna antar är tillgängliga och inte dömer dem, är ett sätt för dem att inte uteslutas 

från den sociala gemenskapen. En deltagare berättar: 

 

Jag umgicks mycket med småbarnsföräldrar under alla år ... därför att de aldrig 

har tid i alla fall (skratt). Så när man lyckas styra upp det då blir det oftast att man 

hänger hemma hos dem med barnen, att man bara åker dit någon eftermiddag för 

att de är tillgängliga när jag har möjlighet. Och de blir inte speciellt deprimerade 

ifall jag inte dyker upp, för att de ändå har fullt upp i alla fall.  

 

Andra berättar att de har börjat umgås med andra personer som antingen själva har 

endometrios eller någon annan smärtproblematik. Detta eftersom de kan göra det på 

samma villkor och behöver därmed inte förklara en inställd aktivitet. Andra talar om 

däremot att deras vänner är mycket förstående och att endometrios inte orsakar dem 

någon större social förlust.  

 

Familjen. 

De kvinnor som har egna familjer vid intervjutillfället berättar att endometriosen inte 

bara påverkar dem själva utan även deras familj. När de upplever symptom kan de 

märka på exempelvis sina makar, att de besväras av att se dem lida. Vardagliga sysslor i 

hemmet får deltagarna hjälp med av familjen när de inte klarar av att göra det på egen 

hand. Familjeaktiviteter får i de flesta fall ske utifrån kvinnornas upplevda situation för 

dagen. I många fall får planerade familjeaktiviteter ställas in eftersom de inte klarar av 

att närvara, därmed drabbas även deras närmsta. En ensamstående mamma berättar att 

hon upplever skuldkänslor gentemot sitt barn, eftersom hon inte har orken att ägna sig åt 

roliga aktiviteter. Hon menar att sjukdomen påverkar inte bara henne utan att hennes 

barn också lider av den trots att denne inte har sjukdomen själv.  

 

Det sociala stödet från familjen, det vill säga från föräldrar, make och barn är mycket 

betydelsefullt, förmedlar deltagarna. En del förklarar vidare att även om familjen inte 

riktigt förstår hur dåligt de kan må, blir de respekterade och stöttade av dem.  

 

Reaktioner från omgivningen. 

De flesta reaktioner som deltagarna får från sin omgivning kring sjukdomen är positiva. 

Oftast hänvisar kvinnorna dessa reaktioner till sina nära och kära. När det gäller 

storsamhället är reaktionerna något annorlunda. Alla nämner upprepade gånger hur 

andra individer inte är medvetna om att denna sjukdom existerar över huvud taget. 

Oftast blir andra individer förvånade när de får höra om endometrios. En del 

utomstående blir nyfikna och undrar oftast vad man kan göra åt sjukdomen, andra 
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upplever deltagarna att de fortfarande inte riktigt förstår innebörden av den. Vissa 

berättar att det ibland förekommer något nedlåtande reaktioner från omgivningen. 

”Stackars dig” är en reaktion som en deltagare oftast får höra. ”Var glad att du har barn i 

alla fall” vittnar andra deltagare om. När det handlar om smärta brukar en vanlig 

kommentar vara ”Men så ont kan man väl inte ha?”. Alla kvinnor uttrycker en förvåning 

över hur utbredd okunskapen inom samhället är när det gäller endometrios. En deltagare 

berättar: 

 

… sen så slängde hon ur sig en sådan här dum sak, jag har skitont på jobbet och 

då säger hon: Men vadå, det är väl bara och operera bort alltihopa? Och då blev 

jag så här: Fast förstår du vad du säger? Alltså, dels jag vill bli med barn, det är 

inte att jag ska operera bort… en sticka i fingret… Alltså det är hela jävla… min 

kvinnlighet eller vad ska jag kalla det för, och då blir de här så bara: Ja, men det är 

bara och amputera armen. Och dem kan jag bli galen på. Liksom läs på! 

 

Känslan av tillhörighet. 

Att kunna ha ett samlande begrepp för sina symptom och hitta andra individer med 

liknande symptom och historier är en hjälp som vissa tidigare saknat. Många nämner 

olika internetforum som de använder sig av för att komma i kontakt med andra 

endometriosdrabbade. Känslorna av ensamhet har i samband med detta successivt 

avtagit och kvinnorna nämner att de även känner en befrielse. Denna befrielse förenklar 

deras sätt att kommunicera kring sjukdomen, eftersom andra endometriosdrabbade 

förstår dem bättre än utomstående. För vissa har denna typ av kontakt resulterat i en 

bekräftelse av ens sjukdom, vilket får dem att känna sig mer bekväma med den. Andra 

menar att förutom en förenklad kommunikation innebär denna typ av kontakt även en 

gemenskap. En deltagare förklarar att gemenskapen gör att hon känner sig som en 

medlem av en klubb, även om det inte är ”världens bästa klubb att vara med i”. Att 

komma i kontakt med andra endometriosdrabbade förklaras som ett starkare stöd än vad 

deltagarna får av andra individer.  

 

Att endometrios har börjat uppmärksammas. 

Nästan alla nämner hur endometrios under de senaste åren har blivit mer och mer 

uppmärksammat. De menar att media skriver alltmer om sjukdomen och att kunskapen i 

samhället ökar. En del berättar hur deras vänner, arbetskamrater men även okända 

människor i kollektivtrafiken börjar samtala om endometrios på eget initiativ. Många 

tänker tillbaka på hur situationen var för några år sedan och fascineras över att många 

fler individer känner till sjukdomen. Dessa deltagare uttrycker en glädje över att termen 

endometrios börjar användas i större omfattning. 

 

 

Vården 

 

Att inte bli trodd. 

En stor del förklarar att vården inte tror på dem när de söker hjälp för sina symptom, i 

synnerhet smärtan de upplever. Detta missförstånd hänvisas oftast till den tiden då de 

inte hade någon fastställd diagnos. Dock har missuppfattningarna inom vården för vissa 

inte förändrats efter att de har fått en diagnos. En del berättar hur vårdpersonal 

fortfarande inte tror på dem. Denna missuppfattning av vårdpersonalen kopplas till att 
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undersökningarna de får genomgå vid vårdbesöket inte visar tecken på endometrios. 

Därför ifrågasätter läkarna oftast kvinnornas symptom. En deltagare berättar att hon till 

och med fick göra en ny utredning för sin endometrios, trots att hon några år tidigare 

fick den bekräftad. Samma deltagare förklarar vidare att hon upplever att vården 

försöker psykologisera hennes symptom och därmed lägger skulden på henne som 

individ. 

 

Ibland hamnar man bara rätt. 

Trots att det finns mycket negativa erfarenheten av vården när det gäller denna sjukdom, 

både före en diagnos men även efter, har en del berättat hur de har fått hjälp från första 

början. ”Jag hade nog tur” och ”jag hamnade rätt från början” är vanliga uttryck som 

vissa använder sig av, när de berättar om sina positiva erfarenheter av vården. Oftast 

handlar det om att en läkare eller annan vårdpersonal tar sig tid och lyssnar på dem. Att 

vårdpersonalen förklarar vad sjukdomen innebär och vad deras kropp går igenom är en 

positiv erfarenhet som vissa deltagare menar hjälper dem att bättre förstå sin sjukdom.  

 

Ibland får man börja leta igen. 

Som tidigare nämnts, har en stor del av kvinnorna behövt söka sig fram till någon läkare 

som lyssnat på dem. Efter att vissa hamnat rätt, berättar dock en del att deras 

vårdkontakt upphört. Ett sådant avbrott av vårdkontakten beror på bland annat 

pensioneringar eller omplaceringar. Dessa tycker att det känns väldigt tråkigt när något 

sådant händer eftersom en god kontakt med läkare får dem att känna sig säkrare. En 

kvinna berättar exempelvis att hon fick söka sig till en ny läkare efter ett sådant avbrott. 

Den nya läkaren hade dock inte gått igenom hennes journal inför hennes vårdbesök. När 

något sådant händer tappar vissa deltagare förtroendet för vården och söker därför inte 

mer hjälp, eftersom de känner att de får börja om från början.  

 

Att vara sin egen doktor. 

Eftersom de flesta behandlingar som erbjuds för med sig olika biverkningar, känner 

vissa behovet av att informera sig mycket kring olika behandlingar men även om 

endometrios i allmänhet. Andra motiv till att informera sig är också att de känner sin 

kropp bättre än sjukvårdspersonalen och att sjukdomen blir mer hanterbar. Vidare 

påpekar många att det uppstår en bättre kontakt med exempelvis läkare när de kommer 

till vårdbesöket välinformerade. Dessa deltagare förklarar att tidigare kunde läkare ha 

makten över dem vilket ledde till att de följde läkarens rekommendationer. Att vara 

välinformerad kring sin sjukdom känns för många som att de har kontroll över sin kropp 

och har ett bättre samråd med läkaren vad gäller behandlingen. På grund av detta känner 

många kvinnor att de blir mer respekterade av vården än vad de tidigare varit. 

 

Alternativa behandlingsmetoder. 

Trots att många upplever en mer respektfull atmosfär vid vårdbesöket i samband med 

att de har börjat informera sig, upplever andra att de inte vill använda sig av hormoner 

som behandling. Anledningen till att dessa deltagare inte vill använda sig av hormoner 

är de olika biverkningar som denna typ av behandling innebär för dem. Dessa kvinnor 

har därför aktivt valt bort de få behandlingar som erbjuds och väljer istället att påverka 

sin endometrios på andra sätt. Kostomläggningar, vitamin- och mineraltillskott samt 

olika endometriosanpassade träningsformer är diverse tillvägagångssätt för att dämpa 
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symptomen. En osäkerhet uppstår dock när det gäller dessa alternativa 

behandlingsmetoders effektivitet. 

 

 

Psykologiska aspekter 

 

Behandlingen. 

En stor del av kvinnorna berättar att behandlingen som de erbjuds för att dämpa 

symptomen inte hjälper dem, utan istället förvärrar situationen. Hormon- och 

smärtstillande preparat är huvudsakligen de behandlingar som erbjuds, dock omnämner 

deltagarna att hormonpreparaten oftast bidrar till psykiska problem. 

Nedstämdhetskänslor, depressioner, självmordstankar och minskad sexlust är vanliga 

biverkningar som en del nämner under intervjuerna. Sexlusten är också någonting som 

påverkas av behandlingen. Vissa förklarar att sexlusten kan bli obefintlig och att de 

känner sig frustrerade på grund av detta. Om man har glömt ta sina mediciner under ett 

par dagar kan dock sexlusten återkomma, men då upplever en del att även symptomen 

gör sig kännbara. Som en kvinna själv beskriver det, ”det byter bara ut det jobbiga mot 

någonting annat som är jobbigt”. 

 

En deltagare berättade exempelvis att hon får äta antidepressiva medel för att faktiskt 

stå ut med sin behandling, någonting som i sin tur ger henne ytterligare biverkningar. 

Att söka sig till professionell hjälp är en vanlig aspekt som en del nämner som en följd 

av sin behandling. Smärtstillande preparat har också sina nackdelar, då vissa förklarar 

att de har fått problem med exempelvis magen på grund av detta.  

 

Rädslan för att boka in sig. 

En vanlig aspekt som alla berättar om är en stress och en obehaglig situation som 

uppstår när det gäller att planera olika aktiviteter. Det kan handla om alltifrån en fika 

med en vän till semesterbokningar och andra aktiviteter med familjen. De flesta menar 

att de känner sig osäkra inför att boka in aktiviteter, eftersom de inte vet om sjukdomen 

kommer att tillåta dem genomföra dessa. Bilfärder och andra resealternativ innebär för 

vissa panik- och obehagskänslor på grund av all planering de måste utföra. En del 

nämner att endometriosen styr över dem, vad som får ske och inte ske bestäms numera 

av ens sjukdom. På grund av detta kan många inte göra det de önskar sig, vilket inte 

endast innebär ett hinder för dem själva, utan även för deras familjer som får anpassa sig 

efter dem. En annan aspekt som upplevs med att boka in sig på olika aktiviteter handlar 

även om en ekonomisk förlust. En kvinna berättar exempelvis att hon avstår från att 

boka in sig på olika aktiviteter som inbegriper ekonomiska utgifter, eftersom hon kan 

förlora på det ekonomiskt men även socialt.  

 

Förutom en rädsla för inbokning av olika aktiviteter meddelar vissa även att de kan 

gripas av panik när de väl ska delta i olika fritidsaktiviteter. Två deltagare tar biobesök 

som exempel. För dessa kan ett biobesök innebära en ångestfylld situation om de helt 

plötsligt börjar känna av symptomen. Dels kan situationen kännas ångestfylld på grund 

av att man känner behovet av att besöka en toalett i större omfattning, men dels kan 

symptomen förvärras om de sitter alltför länge i biostolen. En deltagare förklarar:  
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Det var ju kört! I alla fall inte dag 1 och 2 på mensen… Eventuellt dag 3 skulle 

jag kunna gå, om jag såg till och gå på toa precis innan filmen och sen rusa ut. 

Men då kunde jag klara två timmar. 

 

Sorg. 

De kvinnor som har en påfrestande situation på grund av upplevda symptom och som 

går ner i arbetstid, sjukskriver sig på heltid eller avbryter sina studier, förklarar att det 

innebär en stor sorg för dem att behöva ta sådana beslut. De förmedlar att de vill arbeta 

eller studera och tycker att det är svårt att acceptera att de inte kan fortsätta med sitt liv. 

Sjukdomen uppfattas som ett hinder från att fungera som en normal människa. Många 

tänker tillbaka på hur deras liv var när de var symptomfria och menar att mycket har 

förändrats sedan dess.  

 

En deltagare förklarar: ”Vissa aktiviteter typ… för att jag inte vet att om jag klarar av 

det med magen eller med tarmen… Sen har ju… liksom… gräns... mitt liv har blivit 

ganska begränsat…”. Andra förklarar denna förändring som en före- och en 

efterdiagnos-personlighet, någonting som även deras nära och kära märkt av. Före- 

diagnos personligheten beskrivs som en väldigt glad och positiv individ som har ork till 

mycket. Medan efterdiagnos- personligheten beskrivs som en mer nedstämd och 

orkeslös individ.  

 

Stöd. 

Även om många nämner att de får ett väldigt bra socialt stöd från både vänner och 

familj, nämner vissa att de saknar någon slags samtalsstöd från främst vårdens sida. 

Deltagarna uttrycker detta behov på olika sätt, men gemensamt för dessa är att de menar 

att de saknar möjligheten att prata med någon som är kunnig inom endometrios. Många 

berättar att kunskapen är bristfällig vilket leder till att de känner sig ensamma och 

förvirrade. En del menar att de känner ett behov av att prata med någon som kan stödja 

dem med psykologisk assistans för att lära sig att hantera sjukdomen bättre. Andra 

förklarar att de söker professionell hjälp från bland annat psykologer genom den 

traditionella vården, men att det oftast innebär en ekonomisk belastning för dem.  

 

Barnproblematik. 

Som tidigare nämns har en diagnos för vissa inneburit en medvetenhet om sin 

begränsning till möjligheten att kunna få barn i framtiden. Vissa hade bestämt sig redan 

tidigt att de inte ville ha några barn, oavsett om de kände till sin diagnos eller inte. 

Andra har dock fått besvärliga emotionella problem i samband med att de blev 

medvetna om sin begränsning. En kvinna som exempelvis har en betydande barnlängtan 

berättar att hon inte klarar av att se gravida kvinnor på allmänna platser. Det uppstår en 

påfrestande situation med frustration och nedstämdhetskänslor som leder till att 

individer som lider av en minskad fertilitet upplever en reducering av självkänslan. 

Även för de kvinnor som tidigare har fått biologiska barn men som önskar sig fler, 

uppstår det en påfrestande situation när de behöver vända sig till alternativa hjälpmedel 

som exempelvis provrörsbefruktning, för att lyckas bli gravida igen. 

 

Sjukdomens osynlighet. 

Att endometrios är en osynlig sjukdom är ett tema som många tar upp under 

intervjuerna. Det påpekas att eftersom sjukdomen är dold, kan många individer i deras 
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omgivning inte förstå att de lider till vardags av exempelvis smärta. Dessa deltagare 

tycker att de behöver ödsla mycket av sin energi för att förklara både för omgivningen 

men även för vårdpersonal att de faktiskt har ont. Samtidigt som vissa ödslar mycket av 

sin energi till att förklara för andra, känner andra att människor dömer dem felaktigt och 

anklagar dem för att exempelvis vara smärtkänsliga. En deltagare förklarar: 

 

Ibland känns det som inte andra tror på en, att det är någonting man kan skylla på 

lite. Lite som migrän.  ”Jag har migrän”..Oj då. Och det syns ju inte, det är ju 

inte… hade jag brutit benet så ser man det. 

 

 

Framtidsutsikter  

 

Osäkerhet. 

Många uttrycker en osäkerhet gällande framtidsutsikter. För de kvinnor som är relativt 

symptomfria, det vill säga, de begränsas inte i någon större utsträckning av sina 

symptom till vardags, bottnar osäkerheten i att de inte vet om de kommer att må lika bra 

inom en snar framtid. Många menar att de inte vet när nästa skov kommer att infalla och 

dessutom hur jobbigt och utdraget det kan komma att bli. För andra handlar osäkerheten 

om behandlingen de tar. Vissa har behövt byta behandling, eftersom den tidigare slutade 

vara lika effektiv. En deltagare som behövt byta behandling förklarar att för henne 

känns det som en osäkerhet kring hur bra och hur länge denna behandling kommer att 

fungera för henne. Frustrations- och ovisshetskänslor uttrycks av många över 

behandlingens oförutsägbarhet.  

 

Att infinna sig i klimakteriet eller genomgå en hysterektomi, det vill säga ett kirurgiskt 

ingrepp för avlägsnande av livmoder och/eller äggstockar, upplevdes också som osäkert 

av vissa kvinnor. Dessa kvinnor menar att klimakteriet eller hysterektomin inte är någon 

garanti på en befrielse från endometrios, utan att det faktiskt kan återkomma. Vissa 

kvinnor som är i klimakteriet på grund av naturliga skäl, förklarar att de känner sig 

osäkra på hur deras kropp kommer att hantera den nya livsfasen. En deltagare förklarar 

oroligt att hon inte vet vad hon ska förvänta sig av sjukdomen, eftersom det inte finns 

mycket forskning kring äldre kvinnor med endometrios. 

 

Behandlingar. 

Många önskar sig fler behandlingsalternativ att välja mellan, då det inte finns mycket att 

välja på och dessutom kan en behandling förlora sin effektivitet över tid. En del har 

tidigare behandlats med de tyngsta behandlingsalternativen som finns, och när dessa 

slutat fungera har de behövt återgå till tidigare behandlingsalternativ. Känslor av 

hopplöshet uttrycks av vissa deltagare på grund av att preparaten slutar fungera. En del 

berättar att de behöver ta en dubbel dos av exempelvis p-piller för att det ska räcka för 

dem. De kvinnor som aktivt valt att inte behandlas hormonellt önskar sig att deras 

naturliga behandlingsmetoder hjälper dem. Vidare önskar de sig andra 

behandlingsalternativ som inte påverkar deras psykiska välmående. 

 

Biologiska döttrar. 

Av de kvinnor som har biologiska barn, förmedlar de flesta att de upplever ångest, 

rädsla och dåligt samvete för hur endometrios kan komma att drabba dem också med 
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tanke på sjukdomens ärftlighet. I synnerhet gäller denna ångest och rädsla för deras 

döttrar som har en ökad risk för att ärva sjukdomen. En deltagare berättar att hon har 

vidtagit åtgärder redan vid dotterns första mens. Endometrios har funnits i kvinnans 

familj i några generationer och därför vill hon hjälpa sin dotter i ett tidigt skede. Andra 

berättar att de inte har vidtagit några åtgärder vad gäller deras biologiska döttrar, men 

att de ändå har en beredskap på hur de ska hantera det. Trots känslor av obehag vad 

gäller sjukdomens ärftlighet, förmedlas det hopp om att sjukdomen kanske förbigår 

deras döttrar.  

 

 

Positiva aspekter 

 

Att engagera sig och hjälpa andra. 

Endometrios är inte en enkel sjukdom som många drabbade måste handskas med, 

eftersom det för vissa kan innebära ett livslångt lidande. Att lyfta fram de positiva 

aspekterna av denna sjukdom har inte varit den enklaste uppgiften för studiens 

deltagare. Att engagera sig i sjukdomen har en del förmedlat att det är en aspekt som ger 

dem mycket kraft. Engagemanget innebär alltifrån att närvara på Gula promenaden till 

att uppmärksamma vänner, bekanta och arbetskamrater om att denna sjukdom finns. Att 

upplysa andra i sin omgivning om sjukdomen får kvinnorna att må bättre, eftersom de 

känner att sjukdomen blir mer känd. En informationsspridning innebär för vissa också 

en drivkraft till att hjälpa andra drabbade individer.  

En deltagare fastställer: ”Och jag tycker att… ja… jag vill att alla ska veta vad 

endometrios är, jag tycker inte att man ska behöva gå 8 år i snitt för att få en diagnos”. 

 

De deltagare som har kortare diagnostider hänvisar oftast till andra tjejer som ägnar sig 

åt informationsspridningen om endometrios. Dessa kvinnor tror att 

informationsspridningen har underlättat deras väg till en diagnos, vilket de är väldigt 

tacksamma över. 

 

Hopp. 

Kvinnornas endometriosresa har inte varit en enkel uppgift att hantera och många 

aspekter av deras liv, både fysiskt men också psykiska har påverkats negativt. Vissa har 

behövt leta efter vård väldigt länge och andra har behövt sjukskriva sig eller gå ner i 

arbetstid. Endometrios innebär för vissa en begränsning i vardagen, vilket i många fall 

leder till att ens sociala umgänge successivt minskar. Självkänslan har inte minst 

påverkats negativt för de som har en nedsatt fertilitet. Ändå uttrycker deltagarna i denna 

studie ett slags hopp. Det handlar alltifrån ett hopp om en framtida befrielse av 

symptom, ett hopp om en mer kraftfullt forskningsfokus och ett hopp om framtida 

biologiska barn.  

 

Under intervjuerna hänvisar många kvinnor till ”de andra”. De undrar hur andra 

endometriosdrabbade som, enligt deltagarna, genomgår en mycket svårare period än 

dem själva, orkar fortsätta med sitt liv. En deltagare har vidareutvecklat detta och menar 

att ”hoppet är nog det sista som lämnar kroppen innan man dör”. Hoppet som de flesta 

deltagare uttrycker i olika former och beskrivningar är ett sätt för dem att fortsätta 

kämpa och faktiskt stanna kvar. 
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Diskussion  

 

 

Syftet med föreliggande studie var att studera hur kvinnor med en diagnos upplever att 

leva med endometrios, för att därmed belysa de olika psykologiska aspekterna som 

denna kroniska sjukdom kan föra med sig. Av resultatet kan man urskilja att 

endometrios har påverkat deltagarna inom varierande livsaspekter.  

 

Eftersom endometrios är en kronisk sjukdom som för vissa innebär en lång väntan på en 

diagnos, har tiden innan en diagnos flitigt beskrivits. Till att börja med urskiljs en 

period av svåra upplevda symptom, normalisering av smärta och ett ständigt letande 

efter svar. Normaliseringen av smärtan har delvis förstärkts av familj, bekanta, 

storsamhället men även av vården. Smärtan har vidare jämförts med andra i 

omgivningen. Vad gäller att få en diagnos återfanns det blandade känslor. Till att börja 

med blev det en officiell bekräftelse för de upplevda symptomen och därmed en lättnad 

att inbillningssjukan kunde uteslutas. Dock skapade denna bekräftelse i sin tur en svår 

situation. Den svåra situationen var olika från fall till fall men sammantaget uppstod det 

en osäkerhet, oro, stressmoment, nedstämdhet samt skamkänslor. Endometrios som 

sjukdom var för majoriteten något okänt vid diagnosticeringstidpunkten. Okunskapen 

som vidare finns inom storsamhället men även inom vården var någonting som skapade 

oro och ledde till en osäkerhet kring hur sjukdomen kommer att te sig i framtiden. 

Diagnosen skapade även skamkänslor som grundade sig i att man såg på sig själv som 

avvikande från den normala friska populationen. Diagnosticeringen skedde oftast kring 

tjugo års ålder, och beskedet om en nedsatt fertilitet kändes tungt. Ångest och stress 

upplevdes, eftersom det krävdes ett snabbt agerande gällande barnfrågan. En diagnos 

har vidare även uppfattats som ett hinder inom främst vården eftersom det inte 

undersöks för andra åkommor. Diagnosen upplevs vidare som ett hinder från att inleda 

nya parrelationer med tanke på vissa symptom, exempelvis samlagssmärta och en sänkt 

fertilitet. 

 

Endometrios har vidare haft en negativ inverkan på arbetslivet och studier, men även 

familjelivet och det sociala umgänget, eftersom symptomen i viss mån förhindrar 

individen från att delta i olika aktiviteter. För att inte helt exkluderas från det sociala 

sammanhanget har olika strategier använts. Att komma i kontakt med andra 

endometriosdrabbade har därför upplevts som mycket positivt, eftersom det uppnås en 

bättre förståelse. Att umgås med individer som själva har någon sjukdom är ytterligare 

ett sätt att upprätthålla sitt sociala liv. Vidare har upplevelsen av behandlingen varit 

negativ dels på grund av att den har slutat fungera men även för att den har ha påverkat 

det psykiska välmående. Symptom som exempelvis svår smärta har varit orsaken många 

inte haft orken till att fungera fullt ut. Att inte kunna arbeta i den omfattningen som man 

önskat sig eller behöva avbryta sina studier har inneburit en stor sorg. I detta avseende 

uttrycks en känsla av att inte ha samma utvecklingsmöjligheter som friska människor 

har. I berättelserna har mycket fokus fallit på faktumet att endometrios är en okänd och 

dold sjukdom. Därför uttrycks en önskan om att kunskapen inom samhället ska öka 

gällande denna sjukdom. Sist präglas endometriosdrabbades framtidsutsikter av en 

osäkerhet vad gäller prognos men även behandlingens effektivitet.  
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Studiens resultat visar att det finns en komplexitet i hur endometrios ter sig från individ 

till individ och att mycket därför handlar om individuella erfarenheter av sjukdomen. 

Trots detta har det återfunnits liknande erfarenheter hos deltagarna i denna studie som 

till viss del ligger i enlighet med tidigare forskning på området. Att denna studies 

resultat börjar med en beskrivning av tiden innan en diagnos föreföll som en naturlig del 

av berättelserna, men även som en del av sjukdomsförloppet i sig. Kvinnorna i 

föreliggande studie har fått gå många år med symptom och en osäkerhet kring om de 

inbillade sig dessa eller om det var någonting fel på dem själva. Det har därmed skett ett 

självtvivel och en egen normalisering av smärtor oftast med hänvisning till vården. Att 

man börjar tro att man är inbillningssjuk eller normaliserar sina symptom är någonting 

som större delen av den tidigare forskningen på området behandlat. Dennys (2009) 

intervjustudie från Storbritannien redovisar liknande resultat. Författaren menar att 

relationen mellan endometrios och kvinnans menstruation är en del av problematiken 

till att en diagnos dröjer. Hon menar att eftersom vanlig menstruationssmärta är 

någonting som är normaliserat, har endometriossmärtan associerats till samma typ av 

smärta, och därmed även denna blivit normaliserad (Denny, 2009). Även Ballard, 

Lowton och Wright (2006) har redovisat för liknande resultat där de menar att 

normaliseringen sker delvist från individen men även från vården (Ballars, Lowton & 

Wright, 2006). 

 

Att få sjukdomsbeskedet har i föreliggande studie uppfattats som något både tungt och 

befriande. Dock har upplevelsen av sjukdomsbeskedet varit mer negativ än positiv. 

Mycket av den negativa upplevelsen av sjukdomsbeskedet bottnar i att kunskaperna 

kring sjukdomen är bristande men även att sjukdomen i sig är oförutsägbar. Vidare har 

denna okunskap lett till att deltagarna i föreliggande studie har behövt informera sig 

mycket på egen hand. Det har därför förmedlats om en upplevd nedstämdhet när det 

gäller att få beskedet. En möjlig tolkning av denna aspekt kan relateras till Lazarus och 

Folkmans (1984) stressteori.  Enligt Lazarus och Folkman (1984) innebär en okänd 

situation för individen en primär tolkning av situationen, eftersom den behöver 

utvärderas för första gången. En sekundär tolkning av situationen leder till att individen 

bedömer huruvida denna har tillräckliga resurser för att klara av den (Lazarus & 

Folkman, 1984). Detta är någonting som både Facchin et al. (2015) men Toye et al. 

(2014) vittnar om i sina studier. Toye et als. (2014) studie har vidare även redovisat för 

att endometriosdrabbade hade behövt ändra sin livsstil och att kunskap inom ämnet har 

varit en vändpunkt för att anpassa sig den nya livsstilen (Toye et al., 2014). 

 

Endometrios har, med hänvisning till föreliggande studies resultat, påverkat många 

aspekter av det vardagliga livet. Dels har studier påverkats, arbetsnärvaron, sociala 

umgänge och andra aktiviteter som för alla individer är en del av det vardagliga livet. 

Denna begränsning av sjukdomsupplevelsen har i samtliga berättelser kopplats till 

symptomen, i synnerhet smärta. Ett uttryck om en minskad vitalitet som en bieffekt av 

smärtupplevelsen har varit den främsta fokusen i föreliggande studies resultat. Tidigare 

studier av bland annat Moradi et al. (2014), Facchin et al. (2015), De Graaff et al. 

(2013) och Nunes, Ferreira och Bahamondes (2014)  har visat att många aspekter av det 

vardagliga livet hos endometriosdrabbade påverkas negativt på grund av smärta. 

Smärtan som endometriosdrabbade lever med menar Moradi et al. (2014) är en 

bidragande orsak till att kvinnor får en minskad livskvalité i många avseende (Moradi et 

al., 2014). De Graaff et als. Studie visade exempelvis på att mer än hälften av deltagarna 
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rapporterade att smärtan påverkade deras arbetsförmågor och att relationen till deras 

partner påverkades negativt (De Graaff et al., 2013). Forquet et als. (2011) studie om 

endometriosens relation till kvinnors arbetsförmågor har visat på liknande resultat, där 

symptomen varit en förklaring till kvinnors minskade produktionsnivå men även 

arbetsfrånvaro (Forquet et al. 2011). En studie som tidigare inte presenterats är Nunes, 

Ferreira och Bahamondes som jämför sömnkvalitén hos endometriosdrabbade individer 

med friska individer där slutsatsen är att smärtan är en bidragande orsak till en sämre 

sömnkvalitet (Nunes, Ferreira & Bahamondes, 2014). Nunes, Ferreira och Bahamondes 

(2014) menar att smärtan leder till att endometriosdrabbade individer sover sämre och 

att en sämre sömnkvalitet kan i sin tur leda till att upplevelsen av smärtan förstärks. 

Relationen mellan kronisk smärta och sömn beskrivs därför som en ond cirkel (Nunes, 

Ferreira & Bahamondes, 2014).  

 

En del deltagare i föreliggande studie har tagit upp den ekonomiska aspekten av 

endometrios som både de själva men samhället i stort drabbas av. Gao et als. (2006) 

studie kring de ekonomiska aspekter som endometrios som sjukdom för med sig visar 

att, förutom en minskad livskvalité och grunden till exempelvis depressioner, innebär 

endometrios även en stor kostnad för samhället. Författarna argumenterar för att 

endometrios drabbar kvinnor i den reproduktiva åldern, vilket även är deras produktiva 

arbetsålder. På grund av en minskad arbetsförmåga och därmed en minskad 

produktionsförmåga drabbas samhället väldigt hårt ekonomiskt. Vidare förklarar 

författarna att vårdrelaterad symptomhantering i form av omfattande operationer men 

även assisterad provrörsbefruktning är ytterligare en kostnad som inte tas i beaktande 

vad gäller sjukdomens helhetsinnebörd (Gao et al., 2006). Olika psykologiska besvär till 

följd av en sänkt fertilitet är en aspekt som föreliggande studie kunnat beskriva för. En 

möjlig tolkning av föreliggande studies resultat är att denna upplevelse leder till mycket 

stress och andra psykologiska besvär som i sin tur kan försvåra fertilitetsproblematiken. 

Detta är något som stöds av Cousineau och Domars (2007) studie gällande den 

psykologiska inverkan som fertilitetsproblematiken medför för individen och 

parrelationer. En medvetenhet kring ens begräsning kan leda till att individen utvecklar 

olika psykologiska besvär som i sin tur ytterligare kan påverka denna begränsning. 

Cousineau och Domar (2007) menar vidare att psykologiskt stöd kan i viss mån 

reducera detta stressrelaterade obehag som individer med nedsatt fertilitet lever med 

(Cousineau & Domar, 2007).  

 

I enlighet med tidigare forskning på området visar resultatet i föreliggande studie en 

uttryckt osäkerhet inför framtiden och det återstår därför att se vad som kommer att 

hända. Resultatet i föreliggande studie visar att det har skett en spridning av kunskapen 

kring sjukdomen, som under den senaste tiden alltmer ökat. Den fjärde februari 2016 

har Sveriges Regering beslutat att införa nationella riktlinjer för endometrios, någonting 

som även har uppmärksammats mycket i media. Dessa nationella riktlinjer innebär 

bland annat att normer skall sättas upp för hur vården ska bedrivas, men också en mer 

omfattande spridning av kunskapen inom vården (Paues, 2014). Bättre och snabbare 

vårdinsatser för endometriosdrabbade skulle i detta fall innebära att en diagnos sätts i ett 

tidigare skede. En tidigare diagnos skulle kunna leda till att minska 

endometriosdrabbade kvinnors symptom och därmed till stor del undvika att dessa 

utsätts för olika psykologiska besvär, men även den minskade livskvalitet som både 

föreliggande studie och tidigare forskning vittnar om. 
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Metoddiskussion 

Eftersom föreliggande studie innefattade endast ett fåtal deltagare (n = 8) bör läsaren 

vara medveten om att resultatet endast återspeglar dessas deltagares upplevelser av att 

leva med endometrios. En del aspekter kan ha missats på grund av detta och ett mer 

omfattande urval skulle ha föredragits. Dessvärre har det inte funnits tids- och 

platsmässiga resurser till en mer ambitiös studie. Intresset för en frivillig deltagande i 

studien var relativt litet, därför intervjuades de individer som kontaktade mig på en 

gång. Detta kan tänkas förklaras på två olika sätt. Dels kan det geografiska avståndet 

förhindrat vissa endometriosdrabbade från att kontakta mig, och dels kan symptomen ha 

begränsat intresserade stockholmsbor från att delta. Den kvalitativa representativiteten 

har därmed inte kunnat påverkas i någon större omfattning men jag anser att deltagarna i 

föreliggande studie ändå täckt in många olika aspekter vad gäller sysselsättning, 

familjesituation, diagnosdröjning samt behandlingsformer. En möjlig aspekt som kan ha 

påverkat den kvalitativa representativiteten trots dessa olika täckningar är ålder. 

Föreliggande studie baserar sig på upplevelsen av endometriosdrabbade mellan 30 och 

cirka 50 år gamla. Det kan därmed finnas andra aspekter som har missats för individer 

som inte innefattas av studiens oavsiktliga åldersspann. 

 

Gemensamt för samtliga deltagare i denna studie har varit att de rekryterats genom 

Endometriosföreningen Sverige Facebooksidor. Man kan tänka sig att en del 

endometriosdrabbade dels inte är medvetna om dessa stödgrupper, men dels att de inte 

har tillgång till detta på grund av exempelvis avsaknad av en dator. Studiens resultat 

skulle därmed kanske sett annorlunda ut om jag hade använt mig av ett annat 

rekryteringsförfarande. Resultatbeskrivningen kan i viss mån också ha påverkats av min 

egen erfarenhet av ämnet som endometriosdrabbad. När denna aspekt tas upp menar 

Langemar (2008) att man bör ta i beaktande både en närhet men även en distans vid, 

dels datainsamlingen men också analysförfarandet (Langemar, 2008). Min egen 

erfarenhet av sjukdomen sträcker sig över drygt två år med en fastställd diagnos, och 

över fyra år av upplevda symptom. Därför kan en del av resultatet upplevas som en 

bristande närhet från min sida vad gäller främst teman ”Livet innan en diagnos” och 

”Att få diagnosen”. Under intervjuerna har frågorna dels bestämts av mig, men 

samtidigt har deltagarna fått stort utrymme att berätta fritt om sin sjukdomsupplevelse 

och personliga kommentarer från min sida har undvikits. Många följdfrågor har därför 

ställts eftersom mina erfarenheter av sjukdomen inte sträckt sig så långt. Därför kan jag 

säga att jag har haft en större distans än närhet till studien. Samtidigt har min egen 

förförståelse men även tidigare forskning som studerats varit ett verktyg för att inta ett 

nära förhållningssätt till andra aspekter av sjukdomen som deltagarna berättat om. 

Vidare är det värt att nämna att samtliga deltagare har haft en positiv inställning till att 

bli intervjuade och detta kan interpreteras som att jag som endometriosdrabbad själv 

förstått dem bättre. Resultatet kan därmed ha sett annorlunda ut om en annan individ 

som inte lider av sjukdomen skulle agerat som intervjuare. 

 

Meningsfullhet, användbarhet och framtida forskning 

Målet med föreliggande studie var att ge en inblick i hur endometrios som sjukdom kan 

påverka individens olika livsaspekter. En tydlig introduktion till ämnet samt ett 

beskrivande resultat betraktas som en god grund för att uppfylla studiens syfte. Studiens 

användbarhet kan komma att finnas inom många olika samhällsområden som kan hjälpa 

endometriosdrabbade uppnå en bättre livskvalité. Dels inom vården som är i första hand 
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det en endometriosdrabbad kvinna kommer i kontakt med. Vidare kan denna studie 

väcka en större kännedom bland psykologer som kan behöva engagera sig i olika 

behandlingsalternativ som anpassas efter sjukdomen. Slutligen behövs det en större 

kunskapsspridning inom samhället i stort, för att underlätta endometriosdrabbades 

vardag och sjukdomserkännande.  

 

Förslag till framtida forskning är att fördjupa kunskapen om upplevelsen av 

endometrios hos de äldre som fortfarande lever med sjukdomen. Tidigare forskning har 

en väldokumenterad bakgrund kring många olika aspekter som kvinnor i reproduktiv 

ålder upplever. Det vore därför intressant att framtida forskning inom ämnet även 

fokuserar på den longitudinella aspekten av sjukdomen.  
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