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Antal ord i undersökningen: 10 741

Problemformulering och syfte: Syftet är att undersöka hur individer med sjukdomen endometrios 

bemöts samt hur sjukdomen kommuniceras visuellt. Frågorna som besvaras är: ”Hur blir ett urval endo-

metriosdrabbade bemötta inom vården?”, ”Vad är viktigt i bemötandet av endometriosdrabbade enligt ett 

urval av vårdpersonal?” samt ”Hur kan visuell kommunikation förbättra vardagen för endometriosdrabba-

de?”.

Metod och material: Två olika huvudmetoder används i undersökningen. Den första är en kvantitativ 

enkät som ett urval endometriosdrabbade i en Facebookgrupp besvarade. Den andra är en intervju som 

ett snöbollsurval av vårdpersonal besvarade. Både enkäten och intervjun skickades ut och besvarades 

digitalt. Vidare har en visuell research utförts genom en analys av de första fyra hemsidorna vid en sök-

ning på ordet ”endometrios” på Google.

Huvudresultat: Resultatet av studien visar att majoriteten av urvalet endometriosdrabbade har blivit 

negativt bemötta av vården, och att de efterfrågar en större förståelse, att bli betrodd för sina symptom 

och att bli mer lyssnad på. Dessa ord återkommer i resultatet av den andra frågeställningen som var rik-

tad till vårdpersonal. Båda urvalen var överens om vad som är viktigt, men det ser inte ut så idag i prakti-

ken. Den tredje frågeställningen som rör visuell kommunikation visar att det bör användas på många sätt 

för att skapa en bättre vardag för endometriosdrabbade. Viktiga faktorer visar sig vara ökad förståelse 

för endometriosdrabbade samt förbättrad information om sjukdomen.

Nyckelord: Endometrios, visuell kommunikation, genus, jämställdhet, bemötande,

ABSTRAKT



1 Inledning   5

1.1 Problemformulering   5

1.2 Syfte   7

1.3 Frågeställningar   7

1.4 Avgränsningar   7

2 Bakgrund   8

3 Teori   9

3.1 Feministiskt perspektiv   9

3.2 Genusteori   9

3.3 Genusmedicin   10

3.4 Visuell kommunikation:

Design för en bättre värld   11

4 Metod   12

4.1 Enkät   12

 4.1.1 MATERIAL OCH URVAL   12

 4.1.2 UTFORMNING OCH UTFÖRANDE   14

 4.1.3 BORTFALLSPROBLEM   14

 4.1.4 VALIDITET OCH RELIABILITET   14

4.2 Intervju   15

 4.2.1 MATERIAL OCH URVAL   15

 4.2.2 UTFORMNING OCH UTFÖRANDE   15

 4.2.3 METODPROBLEM   15

 4.2.4 VALIDITET OCH RELIABILITET   17

4.3 Visuell research   17



5 Resultat och analys   18

5.1 Resultat och analys av enkät   18

 5.1.1 BEMÖTANDE   18

 5.1.2 VISUELL KOMMUNIKATION   20

 5.1.3 JÄMSTÄLLD VÅRD   21

5.2 Resultat och analys av intervju   23

 5.2.1 BEMÖTANDE   23

 5.2.2 VISUELL KOMMUNIKATION   24

 5.2.3 JÄMSTÄLLD VÅRD   24

5.3 Resultat och analys av visuell research   25

 5.3.1 SKÄRMDUMP 1   25

 5.3.2 SKÄRMDUMP 2   25

 5.3.3 SKÄRMDUMP 3   25

 5.3.4 SKÄRMDUMP 4   25

6 Slutsatser   28

7 Slutdiskussion   29

8 Referenser   31



5

Kvinnosjukdomar blir inte tagna på allvar i dagens samhälle (Forsström, 2014). Detta faktum är ett re-

sultat av att kvinnosjukdomar har en låg prioritet inom forskningen, och ofta saknas kvinnorna som 

forskningsobjekt helt och hållet i forskningsstudier (Hallgren, 2018). Eftersom experimentell forskning i 

huvudsak sker på handjur och hanceller är mannen idag norm inom medicinsk forskning (Annell, 2016). 

Kvinnors hälsa försvinner ofta i samhällsdebatten och kunskapsbanken som finns idag kring kvinnosjuk-

domar är bristfällig (Snöbohm, 2018). Den här undersökningen avser att genom ett designperspektiv 

utgöra ett bidrag till att öka kunskapen om kvinnosjukdomar, och arbetet tar avstamp i de Globala Målen 

som United Nations Development Programme (UNDP) med stöd från Styrelsen för internationellt utveck-

lingssamarbete (SIDA) tagit fram, med fokus på mål 3: Hälsa och välbefinnande och mål 5: Jämställdhet 

(Globala Målen, u.å). 

En anledning till att det ojämställda fenomenet gällande kvinnosjukdomar har uppkommit är att det finns 

för få kvinnliga forskare menar Karin Schenck-Gustafsson (Hallgren, 2018), grundare av Centrum för Ge-

nusmedicin vid Karolinska Institutet som startades för snart 20 år sedan. Under åren menar hon att det 

å ena sidan har vuxit fram en ökad medvetenheten kring kvinnosjukdomar i Sverige, men att det å andra 

sidan är en avsevärt liten utveckling jämfört med USA och andra länder i Europa (Sandberg, 2015). Exem-

pelvis publicerades en studie år 2017 där det nya läkemedlet elagolix testats på 872 kvinnor från Kanada 

och USA som led av måttlig till svår dysmenorré (vilket är benämningen på det som kan kallas smärtsam-

ma menstruationer, där endometrios kan vara en bakomliggande faktor) (Medibas, u.å). Resultatet visa-

de att smärtan minskade hos 76 procent i gruppen på höga läkemedelsdoser, medan motsvarande siffra 

var 46 procent i lågdosgruppen. I placebogruppen var siffran 20 procent (Taylor et al., 2017). Matts Olovs-

son, professor och överläkare vid Akademiska sjukhusets endometrioscentrum, kommenterar studiens 

resultat: “Det är jättebra att vi får fler verktyg för att behandla endometrios eftersom närmare varannan 

patient med sjukdomen har besvärande smärtor. Men elagolix kommer inte att revolutionera behandling-

en – så imponerande är inte resultaten” (Gustavsson, 2017).  

En del drabbade märker en positiv skillnad i form av smärtminskning när kosthållningen läggs om. Det 

finns dock inga belägg för att en särskild kost gör så att endometriosen i sig påverkas (Friedmann, 2018). 

Men i studie från 2018 presenteras ett samband mellan bakterier såsom e-coli och endotoxiner och en-

dometrios (Khan et al., 2018), vilket kan antas leda till en mer holistisk syn på sjukdomen där immunför-

svaret istället spelar en stor roll (Törmark, 2018). Kroppens immunförsvar återkommer som en stor grund 

för vårt mående i boken Food Pharmacy som med hjälp av f.d. chefskirurg och klinikchef professor Stig 

Bengmark redogör för hur en antiinflammatorisk kost kan påverka kroppen, och menar att ett uttröttat 

immunförsvar är orsaken till kronisk inflammation (Aurell & Clase, 2018). En artikel från Sahlgrenska Uni-

versitetssjukhuset påpekar å andra sidan att effekterna av en antiinflammatorisk kosthållning ännu inte 

är vetenskapligt bevisad (Sahlgrenska, 2018). 

Diagnosen endometrios innebär för många ett liv med långvarig smärta. Smärtan är svår att beskriva 

och sjukdomen kan dessutom generera olika typer av smärta som skiljer sig mellan olika individer. Smär-

ta definieras som “en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnads-

skada eller hotande vävnadsskada” (Andersson, 2017). Svår endometrios leder till intensiva smärtskov 

och frekventa besök på akutmottagningar, där den hjälp som erbjuds är i form av smärtlindring genom 

1    INLEDNING
1.1 PROBLEMFORMULERING
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kraftiga läkemedel såsom opioider och ketamin (Brodda Jansen & Marions, 2018). I en undersökning om 

kvinnor med dysmenorré framkom det att sammandragningarna i livmodern kan komma upp i ett tryck 

motsvarande 150-180 mmHg. Jämförs detta med trycket under utdrivningsfasen av en förlossning som är 

120 mmHg kan smärtan hos de drabbade kvinnorna bli mer relaterbar (Dawood, 2006). 

För att åtgärda problematiken kring sjukdomen publicerade Socialstyrelsen ett antal förslag till natio-

nella riktlinjer för vård vid endometrios i december 2018. Förslagen är rekommendationer gällande vård 

vid endometrios och syftet med dessa är att “stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och 

effektiva åtgärder inom detta område, och vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar 

inom hälso- och sjukvården” (Socialstyrelsen, 2018). Dessa förslag går i linje med en studie som gjordes 

på ett sjukhus i London samma år, där patienter som under flertalet gånger sökt akutsjukvård för kom-

plicerad smärta fick utvärdera effekterna av en multiprofessionell smärtbehandling som bland andra 

infattade specialistläkare, psykologer och sjukgymnaster (Mordecai et al., 2018). 

I nyss nämnda undersökning presenteras även en ekonomisk utvärdering av den relativa kostnaden för 

tjänsten genom att jämföra kostnaderna för hälso- och sjukvården före och efter ingripandet. (ibid). 

Detta kan kopplas samman med antagandet att samhället skulle tjäna på att arbeta mer preventivt med 

sjukdomen endometrios, vilket leder vidare in på vad sjukdomen faktiskt kostar samhället ur en ekono-

misk aspekt. Matts Olovsson återkommer som sakkunnig i frågan kring endometrios, men med fokus på 

de ekonomiska samhällskostnader som sjukdomen skapar i en artikel från Nationella Sekretariatet för 

Genusforskning där han menar att 20 procent av endometriosdrabbade, ungefär 40 000 kvinnor, behöver 

medicinsk eller kirurgisk vård. Räknas direkta vårdkostnader och indirekta kostnader såsom sjukfrånva-

ro in, kostar var och en av dessa endometriosdrabbade kvinnor 90 000 kronor per år. Totalt blir summan 

3,6 miljarder kronor per år i Sverige (Sandberg, 2015). 

I Socialstyrelsens tidigare nämnda rapport förmedlas det att “personal på alla vårdnivåer behöver mer 

kunskap om endometrios, särskilt de som möter unga” (Socialstyrelsen, 2018). 80 procent av de endome-

triosdrabbade insjuknar innan de fyllt 18 år, ofta vid första mensen (Barnendometriosfonden, u.å). “Vad 

händer då när barn får kvinnosjukdomar? Tragiskt nog blir de behandlade som kvinnor”, skriver Agnes 

Arpi i Metro (Arpi, 2018). Att det finns kunskapsbrister inom läkarkåren när det kommer till endometri-

os, nämner även Per Snaprud i tidningen Forskning och framsteg. Sjukdomen fick för första gången en 

beskrivning i den medicinska litteraturen år 1921, men det kan antas att den funnits i alla tider (Snaprud, 

2015).
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Syftet är att undersöka hur individer med sjukdomen endometrios 

bemöts samt hur sjukdomen kommuniceras visuellt.

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR

• Hur blir ett urval endometriosdrabbade 

bemötta inom vården?

• Vad är viktigt i bemötandet av endometriosdrabbade 

enligt ett urval av vårdpersonal?

• Hur kan visuell kommunikation förbättra 

vardagen för endometriosdrabbade?

1.4 AVGRÄNSNINGAR

Studien är avgränsad till kvinnosjukdomen endometrios, där mer 

medicinsk fakta om denna sjukdom presenteras under kapitel 2 Bakgrund.

1.2 SYFTE
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Endometrios är klassificerad som en vanlig sjukdom som drabbar 10% av livmoderbärare i världen. Trots 

sjukdomens stora spridning är den fortfarande förhållandevis okänd bland allmänheten. De drabbade 

kan behöva vänta länge innan en diagnos blir fastställd (Sjögren, 2018). På grund av sjukdomens oklara 

uppkomstmekanismer kan sjukvården inte erbjuda de drabbade en botande behandling, vilket lett till att 

endometriospatienter i dagsläget endast behandlas med smärtstillande medel, olika hormonbehandling-

ar och/eller operationer (Sjögren, 2018). 

Orsaken bakom sjukdomen endometrios är att celler som liknar livmoderslemhinnans celler finns på 

andra ställen i kroppen än där den faktiskt ska vara; inuti livmodern. Cellerna fastnar på problematiska 

ställen i kroppen, såsom på övriga organ inuti magen. Endrometrioscellerna växer därmed på fel plats, 

vilket leder till inflammation på det utsatta området. Följdeffekter av detta är smärta, ärrvävnad och 

sammanväxningar. Kroppens försvarsmekanismer kapslar in endometrioscellerna, vilket i sin tur leder 

till så kallade endometrioshärdar eller cystor (Endometriosföreningen, u.å). Dessa härdar ”menstruerar” 

varje gång den endometriosdrabbade har sin mens och kan då leda till svår buksmärta och kronisk in-

flammation, förklarar professor och överläkare Kristina Gemzell Danielsson vid Institutionen för kvinnors 

och barns hälsa (Sjögren, 2018). Endometrios kan uppenbara sig i hela kroppen men hittas vanligtvis vid 

bukhinnan i nedre delen av buken och under äggstockarna, på ena eller båda äggstockarna, runt utsidan 

av livmodern, vid urinblåsan, och/eller vid ändtarmen. Sjukdomen kan inledningsvis yttra sig som knapp-

nålsstora knottror som sedan växer sig större (Friedmann, 2018). 

Sjukdomen delas in i olika stadier från mild endometrios med isolerade endometrioshärdar till svår 

endometrios med stora sammanhängande sjok av endometrios och där andra organ är påverkade. Med 

hjälp av denna svårighetsskala kan kirurgen beskriva sjukdomsstadiet vid eventuell operation (Endo-

metriosföreningen, u.å). De exempel som anges på vad den som fått diagnosen själv kan göra för att 

minska smärtan innan konventionell medicinsk behandling behövs är följande: varma vetekuddar eller en 

värmedyna, träning, akupunktur, transkutan elektrisk nervstimulering, avslappningsövningar, KBT och 

mindfulness (Friedmann, 2018).

2   BAKGRUND
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Teoretiska utgångspunkter fungerar som en modell för att förklara olika grader av komplicerade 
samband. Teorier skapas genom forskning och utvecklas därför kontinuerligt, och genom att app-
licera teorier på verkliga situationer uppstår evidens för hur väl de förklarar världen (Skrivguiden, 
u.å). Det kan liknas vid en guide som används för att kunna söka, planera, förklara, tolka och förstå 
(Bowers, 2011, s. 18). De teoretiska perspektiv som används som verktyg i den här studien är genus-
teori tillsammans med de underliggande perspektiven genusmedicin och feministiskt teori, samt 
perspektivet på design för en bättre värld.

3.1 FEMINISTISKT PERSPEKTIV

Feminism beskrivs idag som en social rörelse för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor, men var 

ursprungligen ett skällsord för en person som inte anpassat sitt beteende till de dominerande sociala 

regler utifrån rådande könsnormer. Redan på 1800-talet talade John Stuart Mill om kvinnlighet som något 

konstruerat genom att uppfostran och sociala förväntningar formade könens egenskaper, vilket sedan 

bidragit till att teorin om att könsrelaterade karaktärsdrag är skapade utifrån sociala villkor blivit en av 

feminismens grundstenar. I boken Gender Trouble från 1990 karaktäriserar Judith Butler könet som en 

skiftande och socialt uppbyggd uppfattning som formas av heterosexuella samhällsnormer och sätter 

individen i en position som på ett perplext sätt ger denne handlingsutrymme, men även tvingar denne 

att agera utifrån de normer som råder (NE, u.å). På samma sätt beskriver D’alleva hur samhället tvingar 

individen att upprätthålla rådande normer, och nämner att norm inte innebär vad som är normalt utan vad 

som anses vara normalt. Termen norm  används av feminister för att identifiera och kritisera stereotyper 

kring kön (D’alleva, 2012, s. 69). Det feministiska perspektivet skapar ett verktyg genom vilket resultatet 

i studien kan granskas, vilket undersöker om problematiken kring kvinnosjukdomar idag kan handla om 

bristande jämställdhet mellan könen. 

3.2 GENUSTEORI

Nationalencyklopedin (NE) definierar genus (som härstammar från engelskans gender) som ett begrepp 

inom teoribildning och forskning inom i huvudsak de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena, 

där termen används för att kunna förstå och separera de uppfattningar, idéer och ageranden som tillsam-

mans skapar en individs sociala kön (NE, u.å). 1975 myntades begreppet kön/genussystem av den ameri-

kanska antropologen Gayle Rubin (Rubin, 1975), som menade att någon sorts konstruktion av kön (utöver 

den biologiska innebörden av begreppet) existerar i alla samhällen genom människors relationer, som en 

central del av det sociala livet. Hon beskriver det som “a sex/gender system is the set of arrangements by 

which a society transforms biological sexuality into products of human activity, and in which these trans-

formed sexual needs are sacrificed” (Rubin, 1975, s. 159).

3   TEORI
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Efter Rubins definition fortskred utvecklingen av genusvetenskapen och i början av 1980 introducerades 

genus i forskningen och har både utvecklat och ersatt tankesättet kring begreppet könsroll. Genus be-

skriver den sociala konstruktion som innebär att samlade egenskaper i anknytning till kön (manligt/mas-

kulint och kvinnligt/feminint) utdelas och begreppet kan studeras på olika nivåer: individnivå vilket inne-

fattar människors relationer och könsidentitet, gruppnivå vilket innefattar företag, politiska partier och 

samhällsklasser, samt på samhällsnivå vilket innefattar ekonomi, arbetsmarknad, politik och vetenskap. 

Att systemet som genus beskriver bygger på ett motsatstänkande som skapar skillnader, isärhållande 

och maktstrukturer (NE, u.å), betonar Yvonne Hirdman, som under många år forskat om välfärdsstat och 

genusordning, vidare. Enligt Hirdmans genusteori är mannen normen i samhället och de båda könen är 

separerade ur en biologisk och social aspekt, vilket innebär att en kvinnan är allt det som mannen inte 

är och gör allt det som mannen inte gör. Kvinnor görs och män gör och att vara en kvinna är att inte vara 

en man. Detta leder till att mannen gör kvinnan och att de uppgifter och egenskaper som hon tilldelas är 

det som resterar efter honom. På så vis delas könen upp och skapar uppfattningar som förklaras genom 

genus, den sociala skillnaden mellan de biologiska könen (Hirdman, 2003, s. 202ff). Genusteorin kan bidra 

till att tydliggöra om könet som social konstruktion påverkar bemötandet av endometriosdrabbade i 

vården.

3.3 GENUSMEDICIN

Genom att klargöra några begrepp kan kopplingen mellan genus och genusmedicin förstås på ett tydliga-

re sätt: sammanfattningen av begreppet genus innebär de sociala och kulturella aspekter som existerar 

idag kring synen på könen, där kvinnligt och manligt inte är en stationär definition utan varierar mellan 

olika tider och samhällen. Begreppet jämställd vård innebär att kvinnor och män får tillgång till den vård 

de är i behov av med hänsyn till personens individuella behov, och vården de får är av samma goda kva-

litet och tillgänglighet för båda könen. Definitionen av genusmedicin handlar om att vård och behandling 

tillsammans med olika typer av medicinrelaterad forskning bedrivs utifrån en grundläggande kompetens 

om genus (Ejd, 2011). Vidare kan genusmedicin beskrivas som ett kunskapsområde som berör medi-

cinskt viktiga biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Detta områdes vetenskapliga syfte är att 

förklara den typ av olikheter som inte kategoriseras som könshormonella och inte gäller könsorganen, 

utan inriktningen handlar om att påpeka skillnader mellan könen som kräver att sjukvården förändrar 

sin syn vad gäller diagnostik och behandling. År 2002 startade världens första centrum för genusmedicin 

vid Karolinska Instututet (NE, u.å). Goldina Smirthwaite, genusvetare vid Hälsouniversitetet i Linköping, 

nämner genusmedicin i tidningen Vårdfokus från 2011 och svarar så här:

”Både genusmedicin och jämställdhet handlar om vård på lika villkor. Att mannen ses som norm, att 

kvinnor har sämre tillgång till vård, får vård av sämre kvalitet och billigare läkemedel är en fråga om jäm-

ställdhet. Liksom underdiagnostiseringen av mäns depressioner. På så sätt skulle även män tjäna på ett 

större medvetande om genus. Å andra sidan: män gynnas framför kvinnor, och antar vi att det bara finns 

en viss mängd resurser har de en del att förlora om vård ges på lika villkor” (Ejd, 2011). 
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När det kommer till genus i relation till sjukvården menar Öhman i sin rapport “Genusperspektiv på vård-

vetenskap” att genus ofta är osynligt i vårdvetenskapliga teorier, men uppfattningen om att hälso- och 

sjukvården är en genusneutral institution är starkt representerad bland omvårdnadsforskare. Man talar 

om att det ofta används termer som människa, person, individ, drabbad eller sjuk istället för kvinna eller 

man. På så vis tilldelas patienten eller individen en genusneutral benämning, utan att begreppen kvinna 

eller man behöver påtalas (Öhman, 2009). Ett exempel på att läkare kan fatta olika behandlingsbeslut 

baserade på patientens kön nämner Halvardsson i en text från Sveriges Läkarförbund (SLF), där en av 

delstudierna i läkaren Gunilla Risbergs doktorsavhandling tydliggör fenomenet. Det är ett experiment 

där 289 AT-läkare får behandla identiska patientfall, med den enda skillnaden att i den ena gruppen heter 

patienten Siv och i den andra heter patienten Sivert. Resultatet visar att AT-läkarna som tror patienten är 

en man föreslår fler prover och röntgenundersökningar och färre psykosociala diagnoser, medan AT-lä-

karna som tror att patienten är en kvinna föreslår färre prover, mer psykofarmaka och fler livsstilsråd 

(Halvardsson, 2018). Det genusmedicinska perspektivet kombinerar vården med jämställdhetsfrågan och 

kan användas för att få hjälp att söka svar på hur endometriosdrabbade blir bemötta i vården idag.

3.4 VISUELL KOMMUNIKATION: 
DESIGN FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

Som yrke visar det samtida utövandet av grafisk design lika nödvändiga beståndsdelar som hos mer 

väletablerade forskningsområden. Yrket har en dokumenterad historia, standarder för rättvis praxis, ett 

intresse för metodik, och början av en forskningskultur, men som disciplin undersöker området fortfa-

rande omfattningen av sitt verksamhetsfält. Vad som anses vara viktigt och relevant samspelar alltid 

med kultur och omgivning (Davis, 2012, s. 234). Under de senaste åren har designers offentligt tagit sig 

an frågan om att axla en mer utökad roll av yrket i samhället. Istället för att begränsa sig till att arbeta 

genom kundrelationer med fokus på att lösa företags estetiska problem, har vissa designers kommit 

att tycka att branschen måste möta det moderna samhällets största dilemman; från klimatfrågan till de 

hälsoproblem vi står inför idag. Resultatet av detta perspektiv har skapat begreppet om den så kallade 

medborgardesignern (the citizen designer), en kunnig yrkesverksam designer som försöker ta itu med 

olika typer av samhällsproblem antingen med hjälp av individen i frågas kommersiella arbete, eller på 

sidan av det (Eskilson, 2012, s. 425). 

Idén om en ansvarsfull designer fanns redan under den senare delen av 1800-talet i samband med Arts 

and Crafts-rörelsens era, då William Morris menade att högkvalitativ design kunde utgöra en välgörande 

social kraft för att förändra synen och skapa en bättre värld efter den eklektiska industriella revolutio-

nens tidsepok (ibid). Genom ställningstaganden som följande “I do not want art for a few any more than 

education for a few, or freedom for a few”, indikerade Morris sin tro på att design hade en viktig roll att 

spela i en förbättrad vardag för alla människor (Eskilson, 2012, s. 50). Perspektivet om att design kan 

bidra till en bättre värld används i undersökningen för att söka svar på hur visuell kommunikation kan 

underlätta vardagen för endometriosdrabbade.



12

Nedan redogörs och presenteras undersökningens utförande och aktuellt tillvägagångssätt samt 
materialinsamling, avgränsningar och strategi inför analys. Metoder är själva kärnan i forskningen 
och kan beskrivas som samlingar av teorier, övertygelser, begrepp eller idéer som ett tillvägagångs-
sätt bygger på (Bowers, 2011, s. 8). Undersökningen utgörs av mixade metoder eftersom samma pro-
blem ofta kan lösas genom flera olika sorters processer för att uppnå en effektiv lösning (Bowers, 
2011, s. 11). De metoder som används är en kvantitativ enkät, intervju, samt visuell research.

4.1 ENKÄT

En av metoderna som används är en kvantitativ enkät som respondenterna fyller i och svarar på digitalt, 

och tillvägagångssättet bygger på att samla in data (Bowers, 2011, s. 9). Enkäten används för att ett urval 

endometriosdrabbade ska kunna besvara studiens frågeställningar “Hur blir ett urval endometriosdrab-

bade bemötta inom vården?”, samt “Hur kan visuell kommunikation förbättra vardagen för endometrios-

drabbade?”. Genom att till största del använda en mätbar skala som ramverk för frågeställningarna kan 

de insamlade svaren mätas och sedan presenteras som statistik och diagram på ett tydligt sätt, vilket är 

en grundläggande faktor i kvantitativa metoder (Backman, 2008, s. 33).

4.1.1 Material och urval: För att nå ut till relevanta respondenter avgränsades urvalet till den slutna 

Facebookgruppen Endometriosföreningen Sverige, där enkätens syfte kunde engagera respondenter-

na till att vilja delta eftersom forskning inom detta ämne kan antas ligga i urvalsgruppens intresse. För 

att minimera risken för bortfall formulerades först ett inlägg som publicerades i Facebookgruppen där 

enkätundersökningen beskrevs och där respondenterna uttryckligen söktes. Medlemmar som då aktivt 

indikerade att de ville delta fick enkäten skickad till sig. Urvalet var alltså avgränsat till medlemmar i 

Facebookgruppen, men i denna grupp som i skrivande stund har 3153 medlemmar användes den typ av 

urvalsmetod som heter obundet slumpmässigt urval (även kallad lotterimetoden), vilket är ett sannolik-

hetsurval som grundar sig i att det är slumpen som avgör vilka respondenter som utgör urvalet (Ekström 

& Larsson, 2010, s. 91). Detta urval möjliggjorde sannolikheten att alla (som är medlemmar i Facebook-

gruppen) hade en chans att se det publicerade inlägget och på så vis delta i enkätundersökningen, vilket 

kan ligga till grund för en god reliabilitet. Enkäten utformades med Google Formulärs funktion som verk-

tyg för att kunna skapa en tilltalande layout, och samtidigt få hjälp av programmet att sammanställa de 

insamlade resultaten (figur 1). Google Formulär skapar diagram av de resultat som är kvantitativa, vilket 

var till hjälp för mig i arbetet med att presentera resultatet av undersökningen. En fördel med den digita-

la kanalen är att man kan nå ut till många och att det kan bli mindre tidskrävande för både undersökaren 

och respondenten än ett personligt möte.

4   METOD



13

.

Figur 1. Enkät som skickades ut till endometriosdrabbade.
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4.1.2 Utformning och utförande: Totalt samlades 56 svar in av 68 möjliga. Enkätens innehåll skapades 

utifrån de frågeställningar som studien söker svar på, samt de teorier som valts för att förklara enklare 

eller mer avancerade samband. Enkäten innehåller 6 frågor varav 4 stycken innehåller en gradering i form 

av en skala från 1-6, där 1 representerar negativt/lite och 6 representerar positivt/mycket. Genom att an-

vända ett jämnt tal på skalan medförde det att respondenten var tvungen att aktivt ta ställning i frågan 

då man inte kan placera sitt svar i mitten, vilket skulle motsvara ett svar likvärdigt med “vet ej”. Det blir 

fördelaktigt när slutsatser av svaren ska konstateras då svaret på frågan lutar åt antingen det ena eller 

det andra hållet på skalan. Frågorna var uppdelade under rubrikerna “Bemötande”, “Visuell kommunika-

tion”, och “Jämställd vård”. En kortare definition av nödvändiga begrepp angavs i anslutning till frågorna 

för att respondenten skulle förstå frågan bättre. Samtliga frågor har ett fritextfält där respondenten kan 

utveckla sina tankar eller förtydliga sitt svar. På så vis kunde de kvantitativa egenskaperna mätas genom 

den valbara skalans statistiska resultat, i kombination med utrymme för kvalitativa inslag som fördju-

pade svaren på frågorna ytterligare. Majoriteten av frågorna som ställdes till urvalet i den kvantitativa 

metoden ställdes även till urvalet i den kvalitativa metoden. Samtliga frågor var obligatoriska.

4.1.3 Bortfallsproblem: Totalt uteblev svaren från 19% av urvalet vilket innebär 13 individer av 68 möjli-

ga. Det benämns som externt bortfall och kan bero på att de tillfrågade respondenterna hade tidsbrist, 

glömska, eller att de missat meddelandet som innehöll länken till enkäten (Ekström & Larsson, s. 94),  då 

meddelanden från personer som inte är Facebookvänner hamnar i en separat inkorg som kallas “medde-

landeförfrågningar”. Ett försök till att minimera bortfallet gjordes i form av en påminnelse som skickades 

ut till samtliga respondenter tre dagar efter det första meddelandet. Ett problem som uppstod var att en 

varning uppenbarade sig från Facebook efter att enkäten skickats ut till ett antal respondenter. Varning-

en var baserad på misstanke om utskick av kedjemail då meddelanden skickats till så pass många olika 

individer som inte var registrerade som Facebookvänner. Problemet löstes genom kontakt med Face-

books administration och en förklaring av bakgrunden till agerandet.

4.1.4 Validitet och reliabilitet: Validiteten och reliabiliteten förklarar hur tillförlitligt resultatet blir, samt 

hur väl studien faktiskt mäter det den avser att mäta (Skrivguiden, u.å). Genom att enkätens frågor 

enbart är baserade på studiens frågeställningar och teorier, så mäter den valda kvantitativa metoden det 

som undersökningen har för avsikt att mäta. Tillförlitligheten till att respondenterna svarar uppriktigt 

och att samtliga medverkande i undersökningen faktiskt har sjukdomen, blir stort då det specifika urva-

let utgjordes av medlemmar i den slutna Facebookgruppen Endometriosföreningen Sverige.
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Intervjun baserades på ett så kallat snöbollsurval för att besvara studiens frågeställningar “Vad är viktigt 

i bemötandet av endometriosdrabbade enligt ett urval av vårdpersonal?”, samt “Hur kan visuell kommu-

nikation förbättra vardagen för endometriosdrabbade?”. Kvalitativa metoder bygger på det traditionella 

ordet och metoden baseras på verbala uttryck, antingen skrivna eller talade (Backman, 2008, s. 33). In-

tervjuer kan utföras genom att ställa ett antal frågor till en person utifrån en standardiserad manual, på 

samma sätt som en enkät, men med skillnaden att frågorna är öppet ställda (Ekström & Larsson, 2010, 

s. 53). Metoden baseras på en mer subjektiv utvärdering av insamlat resultat (Bowers, 2011, s. 9). I denna 

undersökning användes metoden i form av individuella intervjuer som utfördes digitalt med responden-

terna. Genom att ställa liknande frågor till både urvalet endometriosdrabbade och urvalet vårdpersonal 

skapas automatiskt en möjlighet till jämförelse som kan utvärderas i resultat och analys.

4.2.1 Material och urval: Urvalet är ett snöbollsurval som är avgränsat till vårdpersonal som kommit 

i kontakt med sjukdomen endometrios. Snöbollsurval går ut på att först kontakta en person med vars 

hjälp sedan nästa person kan kontaktas och på så vis hitta respondenter. Urvalet lämpar sig när det är 

svårt att hitta respondenter (Ekström & Larsson, 2010, s. 63). Respondenterna tillfrågades om de ville 

delta och de som svarade ja fick ett mail skickat till sig, med en länk till ett formgivet Google Formulär 

där samtliga frågor och svarsrutor finns sammanställda (figur 2). Avsikten var att tillfråga respondenter 

som var tillgängliga och positivt inställda till intervjuns tema, då detta genererar svar med kunskap och 

tillräckligt mycket information (ibid).

4.2.2 Utformning och utförande: Totalt intervjuades 3 personer med titlarna barnmorska, kirurg, och 

sjuksköterska på en gynekologisk avdelning. Intervjudokumentet innehöll 7 frågor som formulerats på 

ett så objektivt sätt som möjligt, för att skapa en öppenhet för respondenterna att själva få spekulera 

kring frågeställningen. Samtliga frågor hade ett tomt textfält undertill där respondenten kunde fylla i 

obegränsat med text i sitt svar. Avsikten med frågorna är att det inte ska vara möjligt att enbart svara ja/

nej eller bra/dåligt. Den enda frågan som skiljer sig avsevärt från enkätens frågeställningar är: “Hur ser 

forskningen ut inom området endometrios?”. Urvalet kan utifrån sin profession antas besitta kunskaper 

om aktuell forskning inom ämnet, vilket däremot endometriosdrabbade kanske inte har tillgång till, därav 

skillnaden. På samma sätt som enkäten var frågorna uppdelade under rubrikerna “Bemötande”, “Visuell 

kommunikation”, och “Jämställd vård”. Precis som på tidigare nämnda metod användes även här en kor-

tare definition av nödvändiga begrepp som angavs i anslutning till frågorna för att respondenten skulle 

förstå frågan bättre. Samtliga frågor i formuläret var obligatoriska vilket skapade kompletta svarsformu-

lär där alla frågor blivit ifyllda med ett svar. 

4.2.3 Metodproblem: Det uppstod problem i sökandet efter respondenter. Ett utskick formulerades med 

information om undersökningen och skickades sedan ut till potentiella respondenter. Mitt ursprungliga 

urval var vårdpersonal på Sundsvalls sjukhus som kontaktades utifrån rekommendationer från två källor 

som hänvisade till en enhetschef. Efter kort kontakt utmynnade inte detta i några intervjuer. Istället gjor-

des ett försök att kontakta olika hälsocentraler i Sundsvall, vilket inte heller ledde till några intervjuer. Vi-

dare fortsatte sökandet genom kontakt med mödravårdscentralen i Sundsvall som hänvisade mig vidare, 

och genom ytterligare kontakt med en privat aktör kontaktades kvinnokliniken i Sundsvall. Kvinnokli-

niken svarade och klargjorde att de behandlat många endometriosfall, varpå mailet vidarebefordrades 

4.2 INTERVJU
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Figur 2. Intervju som skickades ut till vårdpersonal.
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till några anställda som arbetade på kliniken. Efter att inga svar genererats till intervjun efter en vecka, 

lades ett inlägg ut på Facebook där kontakt med respondenter inom vården efterfrågades. Efter detta 

började svaren komma in. Att komma  i kontakt med enskild personal inom vården blev komplicerat då 

den enda kontaktvägen till många av dessa arbetsplatser är via telefon, vilket innebär lång väntan tele-

fonköer med individer som, till skillnad från denna undersöknings avsikt, ringer i syfte att söka vård. När 

det fanns en mailadress tillgänglig möjliggjorde det kontakt och endast då kunde kommunikation skapas.

4.2.4 Validitet och reliabilitet: En intervju måste vara fokuserad men även byggas på en medveten nai-

vitet där det finns en öppenhet för ny och oväntad information (Ekström & Larsson, 2010, s. 58). Genom 

att ställa öppna objektiva frågor skapas en möjlighet till detta som kan generera giltighet och tillförlitlig-

het. När det gäller giltighet handlar det också om att intervjua de rätta individerna som finns i relevanta 

organisationer (Ekström & Larsson, 2010, s. 77), vilket blev det goda som kom ut ur de ovan nämnda 

problemen; till slut hittades expertisen som utgjorde 3 stycken goda respondenter för undersökningen.

4.3 VISUELL RESEARCH

För att omvärldsbevaka sjukdomen har en visuell research genomförts. Metoden används genom att ska-

pa bilder som aktivt används som en del av undersökningsprocessen för att generera data tillsammans 

med övriga metoder (Rose, 2012, s. 307). Den visuella researchen undersöker hur endometrios kommu-

niceras idag via webben, och vilken information som delges, samt hur formgivningen ser ut. Metoden 

utförs genom en googling på “endometrios” och de hemsidor som valdes var de fyra första sidorna som 

kom upp som resultat. De två sidor som var överst i sökningen var annonser och användes inte i den 

visuella researchen.
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Enkäten var aktiv under fem dagar mellan den 23-27 februari 2019. Då samlades 56 svar in från ett urval av 

totalt 68 stycken individer som uttryckt sin vilja att delta, via ett publicerat inlägg i en Facebookgrupp på 

totalt 3153 medlemmar. Samtliga som deltog i enkäten var livmoderbärare och urvalet utgjordes av några 

transkillar och ickebinära, men majoriteten var kvinnor. Detta resulterade i en svarsfrekvens på 82% och 

ett bortfall på 18%. Här presenteras svaren och resultatet på frågeställningarna.

5.1.1 Bemötande: Enkätfråga 1 “Hur blir man som endometriosdrabbad bemött av vården?” svarades på 

genom en skala från 1-6, där 1 är negativt och 6 är positivt (figur 3). Den negativt inställda sidan av skalan 

fick följande resultat: 33,9% svarade 1,25% svarade 2, och 26,8% svarade 3. Den positivt inställda sidan av 

skalan fick detta resultat: 10,7% svarade 4, 1,8% svarade 5, och 1,8% svarade 6. Totalt svarade alltså 85,7% 

(48 personer) att de i en mindre eller större utsträckning blivit negativt bemötta av vården, och 14,3% (8 

personer) att de i en varierande grad blivit positivt bemötta av vården. Därefter skrev respondenterna 

fritext där de argumenterade för eller emot samt utvecklade sitt svar i olika varierande textmängd. Sva-

ret “Genomgående dåligt bemötande, särskilt om man söker akut. Med några undantag” kan antas kom-

ma från någon som svarat 2 eller 3 på skalan. Svaret “Jag har generellt sett blivit bra bemött. Dock verkar 

okunskapen vara stor och en del misstänkliggörande kring att behöva smärtstillande förekommer” kan 

antas komma från någon som lagt sig på den positiva sidan av graderingen, men kanske inte svarat 6 då 

det finns inslag av negativa aspekter. Första enkätfrågan besvarar studiens frågeställning “Hur blir ett 

urval endometriosdrabbade bemötta inom vården?” genom att resultatet visar att majoriteten blir nega-

tivt bemötta.

Figur 3. Överst syns antalet individer som valt svarsalternativet. 1 motsvarar negativt och 6 motsvarar 

positivt.

5   RESULTAT   OCH   ANALYS
5.1 RESULTAT OCH ANALYS AV ENKÄT
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Enkätfråga 2 “Hur ser du på vården som finns att tillgå för endometriosdrabbade i Sverige idag?” var 

också konstruerad utifrån en skala från 1-6, där 1 är negativt och 6 är positivt (figur 4). De första mer 

negativa alternativen 1-3 resulterade i följande: 37,5% svarade 1,25% svarade 2, 23,2% svarade 3. De mer 

positiva alternativen 4-6 resulterade i dessa siffror: 5,4% svarade 4, 7,1% svarade 5, och 1,8% svarade 6. De 

negativa svaren resulterade i totalt 85,7% (48 personer), och de positiva svaren resulterade i totalt 14,3% 

(8 personer). Den här frågan innehöll också ett textfält där respondenterna fyllde i ett mer utvecklat och 

fritt svar, där positiva svar såsom “Jag har fått fantastisk vård. Jag har tillsammans med min läkare fått 

pröva mig fram till en behandling som passar mig” blandats med mindre positiva svar såsom “Jag vet 

inte vart jag ska vända mig för att få den hjälp jag behöver då sjukhuset inte hjälper mig”.

Figur 4. De negativa svaren är övervägande. Inom parentes nämns procentsatsen som staplarna utgör.

Enkätfråga 3 “I vilken utsträckning har information om sjukdomen kommunicerats från vården till dig?” 

innehöll tre svarsalternativ och fick följande resultat: 64,3% (36 personer) svarade “I liten utsträckning”, 

3,6% (2 personer) svarade “I stor utsträckning”, och 32,1% (18 personer) svarade “Inte alls/ingen infor-

mation” (figur 5). Här är några exempel på svar som samlats in via fritextrutan under frågan: “Upplever 

att det snarare är jag som får informera läkare hur sjukdomen fungerar”, “Har världens bästa gyn som 

kan allt!”, “Jag har tagit reda på all information om min sjukdom själv”, “Det lilla jag hört har ändå inte 

stämt”. Ett annat svarsexempel lyder “När det gäller endometrios så får många bättre vård om de söker 

pga problem att skaffa barn. Då rör det plötsligt även en man och då är det värt att se vad som är fel, 

men om du söker själv som kvinna för att du mår dåligt så är det inte lika viktigt. Så rätten till att skaffa 

barn verkar viktigare än vikten av att slippa ha ont”. Här kopplas de första frågorna ihop med den sista, 

och många av svaren hade kunnat passa på båda dessa frågeställningar. Detta kan sedermera stämma 

överens med teorin som innebär “att vara en kvinna är att inte vara en man” (Hirdman, 2003). Ett utdrag 
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från en respondent lyder “Män tas oftast på stort allvar medans kvinnor gnäller [...]” Att kvinnor beskylls 

för att vara gnälliga när de söker vård kan kopplas till de konstruerade könsrelaterade karaktärsdrag som 

skapats utifrån sociala villkor (NE, u.å), vilket blir tydligare i följande citat från en respondent “[...] Jag 

har tex blivit bemött (på akuten) av ett ”ni kvinnor söker ju för allt och blir aldrig nöjda, men vi män söker 

enbart när det verkligen behövs”.”. Vidare kopplas det feministiska perspektivet in ännu mer längre ner i 

analysen.

Figur 5. Cirkeldiagrammet visar att majoriteten av respondenterna fått information om sjukdomen i en 

liten utsträckning, eller inte alls.

5.1.2 Visuell kommunikation: Enkätfråga 4 “På vilket sätt kommuniceras sjukdomen endometrios 

visuellt idag?” var en textfråga där respondenten själv fyllde i ett eget formulerat svar. Ett axplock av 

resultatet presenteras här: “Tycker inte att den är så visuell tyvärr”, “Hemsidor, social media, tidningar 

(ibland)”, “Finns enstaka böcker och hemsidor/Facebooksidor”, “[...] Jag tycker inte särskilt mycket av 

den visuella kommunikation jag sett kring endo har varit särskilt bra eller tilltalande. Har aldrig fått nån 

broschyr eller så och vårdguiden kanske innehåller vettig info, men den grafiska designen gör ju ont i 

ögonen”, “vet faktiskt inte”.

Enkätfråga 5 “Hur kan visuell kommunikation förbättra vardagen för endometriosdrabbade?” är utfor-

mad på samma sätt som ovan nämnda fråga, med ett textfält som skapar utrymme för egna formu-

leringar och reflektioner. Här är delar av det insamlade svarsresultatet:  “Hjälp oss med mer än bara 

diagnosen och hormoner! Hjälp oss i kommunikation med kommunen, arbetsgivare och stötta oss i vår 

kamp mot denna livsomvändande sjukdom”, “Att fler får reda på att det finns och kan kolla symtomen”, 

“Mer kunskap i alla områden- inte bara inom vården”, “Att fler människor får veta vad det är. Mer repor-
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tage i tidningar osv”, “Skulle kunna vara bra att få hjälp att definera smärtställen m.h.a bilder? och vart 

endometriosen sitter i buken efter/innan operationer? visa vart/vad man gör vid op? och hur det ser ut? 

vad man tittar efter på ultraljud! Jag tror att listan kan göras lång:) skulle uppskatta all form av visuell 

kommunikation. Färger för smärtskalor?”. Den här enkätfrågan besvarar studiens frågeställning “Hur 

kan visuell kommunikation förbättra vardagen för endometriosdrabbade?” genom att det formulerats 

ett flertal förslag från de respondenter som deltagit i enkäten. Frågan har alltså inte enbart ett svar, men 

de flesta menar att visuell kommunikation kan skapa en ökning av förståelse för endometriosdrabbade, 

samt förbättrad information av sjukdomen, och på så vis underlätta vardagen för endometriosdrabbade. 

Då nästan en tredjedel av respondenterna angav på enkätfråga 3 att de inte fått någon information alls 

om sjukdomen av vården, kunde de nästföljande två frågorna om visuell kommunikation bli svårare att 

svara på. Det kan vara svårt för allmänheten att förstå vad som egentligen definieras under benämning-

en visuell kommunikation. En anledning till detta kan gå i linje med Davis (2012) förklaring om visuell kom-

munikation, där begreppet beskrivs som en disciplin som fortfarande undersöker omfattningen av sitt 

verksamhetsfält. Trots en redogörelse för begreppet visuell kommunikation och vad det kan innefatta, 

är inte svaren så fördjupade under denna frågeställning. Svaren är kortare än på de övriga frågorna och 

mindre specifika. Davis (2012) menar att det som syns i vår kultur och omgivning går alltid i linje med det 

som anses vara viktigt och relevant i samhället, och eftersom resultatet visar få exempel på hur endome-

trios visuellt kommuniceras kan man anta att sjukdomen inte anses vara tillräckligt viktig och relevant.

5.1.3 Jämställd vård: Enkätfråga 6 “Upplever du att vården är jämställd mellan kvinnor och män?” svara-

des på genom en skala från 1-6, där 1 motsvarar lite och 6 motsvarar mycket (figur 6). Den sidan av skalan 

som representerar en mindre upplevd jämställdhet fick följande resultat: 57,1% svarade 1, 12,5% svarade 

2, och 14,3% svarade 3. Den sidan av skalan som representerar en större upplevd jämställdhet genererade 

detta resultat: 10,7% svarade 4, 1,8% svarade 5, och 3,6% svarade 6. Totalt svarade alltså 83,9% (47 perso-

ner) att de i en mindre eller större utsträckning upplever vården som ojämställd, och 16,1% (9 personer) 

att de i en varierande grad upplever vården som övervägande jämställd. Även här fanns ett textfält för 

att samla in respondenternas tankar: “Hade endometrios varit en manssjukdom hade det antagligen for-

skats mer”, “Har ingen erfarenhet av större skillnader”, “Har varit på akuten flera gånger. De prioriterar 

alltid männen först. Manliga vänner får alltid smärtstillande när de behöver medan vi skickas hem med 

alvedon”, “Jag var inte tagen allvarlig av vården med mina tydliga endometrios symptomen tills min man 

följda med mig till läkaren en gång att ”intyga” hur sjuk jag verkligen var”, “Jag upplever att jag får lika 

bra vård som min pojkvän skillnaden är att endometrios är en komplicerad sjukdom”.
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Figur 6. Svarsalternativ 1 är det vanligaste svaret, vilket motsvarar en upplevd känsla av att vården inte 

är jämställd.

De olika graderings-siffrornas resultat varierar mellan den första, andra och sjätte frågan men samman-

ställer man de procentuella summorna under kategorierna negativt och positivt blir resultatet nästan 

exakt likadana (se bilaga 3, 4 och 6). I genomsnitt har alltså 85,1% av respondenterna en negativ syn på 

faktorerna bemötande och tillgång till vård av endometrios samt en övervägande åsikt om att vården inte 

är jämställd. Teorin om genusmedicin nämner begreppet jämställd vård, vilket innebär att alla får den 

vård som de är i behov av med hänsyn till individuella behov, samt vård som är av samma goda kvalitet 

och tillgänglighet (Ejd, 2011). Resultatet tyder på att deltagarna i studien inte upplever det som begreppet 

innefattar i dagsläget, och det kan därför antas att vården inte är jämställd. Hirdman (2003) beskriver ge-

nusteori som att mannen är normen i samhället och att de båda könen är separerade ur en biologisk och 

social aspekt, vilket kan härledas till hur sjukvården ändrar sitt bemötande beroende på om det gäller en 

man eller en kvinna. Detta styrks även i följande svar från en respondent i enkäten: “Jag var inte tagen 

allvarlig av vården med mina tydliga endometrios symptomen tills min man följda med mig till läkaren en 

gång att ”intyga” hur sjuk jag verkligen var”.
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Intervjun var aktiv från den  23 februari till 5 mars 2019. 3 svar samlades in via snöbollsurval som uppstod 

genom privata kontakter, googlesökningar, vidarebefodrade mail och delade Facebookinlägg. Det har 

resulterat i ett fåtal deltagare, trots att många individer har kontaktats. Samtliga som deltog i intervjun 

var kvinnor.

5.2.1 Bemötande: Studiens första frågeställning “Vad är viktigt i bemötandet av endometriosdrabbade?” 

söker svar i intervjuns första fråga som är formulerad på samma sätt. Den motsvarande frågan “hur blir 

man som endometriosdrabbad bemött av vården?” ställdes i enkäten till de drabbade, och genom att 

båda dessa grupper svarade på en liknande frågeställning kan nu svaren jämföras och analyseras. Enligt 

vårdpersonalen visade resultatet att det gemensamma svaret “att lyssna på kvinnan” återkommer i 

någon form i alla intervjusvaren som en viktig faktor: “Lyssna och verkligen ’höra’ vad pat önskar sig vilja 

ha hjälp med. Ödmjukhet och bra bemötande”, “Lyssna på kvinnan”, och “Att man lyssnar och tror på pa-

tienten. Att hon får berätta om hur hon upplever situationen. Att patienten får vara med i vården och att 

man diskuterar tillsammans med patienten om ex. smärtlindring”. Ord som lyssna, tro på patienten, och 

bra bemötande blir tydligt framträdande. När liknande ord söks upp i kommentarerna om bemötandet 

enligt de drabbade kunde svaren se ut så här: “Många tror inte på en och att det bara sitter i huvudet”, 

“Ofta otrevligt bemötande. Brist på empati och förståelse”, “[...] Sen jag fick min diagnos har jag blivit 

väldigt bra bemött av vården. Jag har blivit lyssnad på och fått adekvat smärtlindring”, “Tycker inte att 

läkarna tror på oss”, “Det tog mig ca 12 år att få diagnosen, och när jag väl fått den så dröjde det två år 

innan jag hittade en läkare som lyssnade på mig. Så tiden innan får lägsta betyg, men min läkare som jag 

haft på sista tiden får absolut högsta betyg!”. Det är blandade uppfattningar men övervägande negativt.

Det kan spekuleras kring vad anledningen är till att vårdpersonal och endometriosdrabbade har likadan 

uppfattning om vad som är viktigt i bemötandet, men att det inte stämmer överens med hur det ser 

ut i praktiken (baserat på urvalens insamlade svar). På NE (u.å) nämns John Stuart Mill som talade om 

den konstruerade kvinnligheten som formade egenskaper genom uppfostran och sociala förväntningar. 

Genom detta kan citat som “Man får ALLTID höra det är bara lite mensvärk vännen” skapa en insikt om 

att det finns förutfattade meningar om kvinnor, som skapar en destruktiv norm som gör det svårt för 

kvinnor att få hjälp inom vården. Tidigare nämnda exempel som Halvardsson (2018) nämner om Siv och 

Sivert då AT-läkarna som tror att patienten är en kvinna föreslår färre prover, mer psykofarmaka och fler 

livsstilsråd, skapar också en insikt som stämmer överens med de resultat som studien visar. 

Varför åsikterna mellan urvalen överensstämmer, medan åsikterna inte överensstämmer med hur det 

ser ut i praktiken, blir tydligare i svaren på nästa fråga i intervjun: “Hur ser du på vården som finns att 

tillgå för endometriosdrabbade i Sverige idag?”: “I storstäderna finns mkt kompetens men det sprids 

inte till våra länssjukhus”, “Det är mycket lågt prioriterat precis som de mesta som gäller kvinnosjukvård. 

Förhoppningsvis kan alla läkare läsa och ta till sig de nya riktlinjerna. Ute i primärvården krävs ordentlig 

utbildning av personal”, “Tycker nog att vården är bra. Vi jobbar nu på att patienter ska få mer vårdplane-

ring att skötas på ett ställe och inte hoppa runt på olika sjukhus”. Svaren kan tydas som en insikt om att 

nuläget inte är optimalt, men som en försiktig optimism om att det kan bli bättre. Vårdpersonalen i inter-

vjun är alltså medvetna om vad som är viktigt i bemötandet med endometriosdrabbade, vilket är faktorer 

som de drabbade efterfrågar i enkäten. Svaren matchar varandra, men vården som finns tillgänglig idag 

5.2 RESULTAT OCH ANALYS AV INTERVJU
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är den bristande faktorn. På samma sätt brister det när det gäller kommunikation om sjukdomen från 

vården till de endometriosdrabbade. Så här svarar vårdpersonalen: “Mycket dåligt. Många gynekologer 

har dålig eller knapp kunskap om sjukdomen [...]”, “Väldigt lite då man kanske ofta inte har tillräcklig kun-

skap om detta”. Det finns alltså en kunskapsbrist som gör det svårt att kommunicera ut information.

5.2.2 Visuell kommunikation: En fråga ställdes till vårdpersonal om hur den visuella kommunikationen 

används och kan användas i relation till endometriosdrabbade. Denna fråga ingår även i enkäten och sva-

ren påminner om dem som samlades in i intervjun. Det kan ha varit den potentiella osäkra faktorn kring 

vad visuell kommunikation innebär som skapade svar som “Kan tyvärr inte svara”. Huruvida detta är ett 

svar i sig som kan tyda på hur icke-befintlig den visuella kommunikationen är kring ämnet kan enbart 

spekuleras om. Andra svar från intervjun är “Vi får en del föreläsningar. Finns lite för lite broschyrer och 

skriftlig info. kan jag tycka” samt “Tidningen får in ’basen’ av vad sjukdomen innebär men många gånger 

blir det fel. Sjukdomen i sig handlar inte om menstruation och ägglossning. Den är så mycket mycket mer 

och väldigt komplex och avancerad att jag förstår att man inte har hur mycket rum och plats att skriva 

om den”. I samband med den här frågan och undersökningen i sin helhet, ombads en individ som arbe-

tar som vårdpersonal på Sundsvalls sjukhus att undersöka utbudet av broschyrer om endometrios på 

arbetsplatsen. Det visade sig att det inte fanns något material för patienten att ta del av.

Studiens andra frågeställning “Hur kan visuell kommunikation förbättra vardagen för endometriosdrab-

bade?” samlade in svar från båda urvalen som visade på två ord som återkom frekvent: Förståelse och 

information. Så här såg svaren ut i intervjun “Vid rätt kommunikation och rätt information”, “Mer info. 

Broschyrer på avdelningen kanske, filmer o dyl. Bra att dom också får info till vem dom kan vända sig till” 

samt “För att få en bättre förståelse”. Genom idén som Eskilson (2012) nämner om att design kan utgö-

ra en välgörande social kraft för att förändra synen på någonting, kan visuell kommunikation förmedla 

information och förståelse för att ändra synen på sjukdomen endometrios. Genom att lägga resurser på 

att skapa visuell kommunikation om ämnet kan det sedan användas som en kanal för att åtgärda respon-

denternas synpunkter.

5.2.3 Jämställd vård: Vårdpersonalens kommentarer om huruvida vården är jämställd eller inte såg ut 

så här: “Mycket forskning bedrivs på män o dess sjukdomar men inte på kvinnosjukdomar” och “Hade 

endometrios drabbat endast män hade sjukdomen uppmärksammats sedan långt innan. Det hade fun-

nits fler upptagningsområde för dessa drabbade män. Vi kvinnor ’ska ju lära oss att leva med smärtan’ 

helt enkelt”. En tyckte att det inte gick att jämföra då hon arbetar på en gynekologisk avdelning. Öhman 

(2009) nämner i sin rapport Genusperspektiv på vårdvetenskap att den allmänna uppfattningen bland 

omvårdnadsforskare är att sjukvården är genusneutral. Med detta menas att man inte ser på individen 

som ett kön utan som en människa. Trots detta blir kvinnosjukdomar tydlig segregerade i Sverige base-

rat på insamlade svar vad gäller både jämställdhet och forskning: “Tycker inte att Sundsvall har forskat 

på detta område på många år”, och “Rätt typ av forskning finns men den finns utanför Sveriges gränser 

[...]”. Precis som Hirdman (2003) beskriver delas könen upp genom att kvinnor hamnar i den ena gruppen 

och män i den andra, vilket utgör denna sociala skillnad (Hirdman, 2003, s. 202ff). 
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Den visuella researchen utgörs av 4 olika skärmdumpar från hemsidor om endometrios. Först presente-

ras resultatet och analysen av hemsidorna, sedan följer bilderna i kronologisk ordning. 

5.3.1 Skärmdump 1: En bild från Endometriosföreningens startsida (figur 7). Hemsidan innehåller infor-

mation om endometrios och föreningen, samt informationsmaterial som man kan ladda ner. De färger 

som används är övervägande starka lila och gula färger i kombination med vitt, och som bakgrundsbild 

används en ung kvinna med ett neutralt ansiktsuttryck som blundar. På samma sätt som Eskilson (2012) 

beskriver hur William Morris hävdar att design kan skapa en bättre vardag för människor, kan Endometri-

osföreningens hemsida fungera som ett färgglatt designuttryck (i ett för övrigt relativt färglös söknings-

resultat) som kan skapa större kunskap om sjukdomen och på så vis en lite bättre värld att leva i för de 

drabbade kvinnorna. Vidare nämner Eskilson (2012) den så kallade medborgardesignern som genom att 

skapa god design kan bidra till att lösa samhällsproblem, vilket formgivaren av den här hemsidan kanske 

kan vara ett exempel på, då det är en ideell förening.

5.3.2 Skärmdump 2: En bild från en sida om endometrios från 1177 vårdguiden (figur 8). Hemsidan 

innehåller medicinsk information om endometrios. De färger som används är rött och blått, men allra 

mest vitt med svart text. NE (u.å.) nämner att begrepp som manligt och kvinnligt knyts till olika kvalite-

ter, vilket skulle kunna vara fallet med den här hemsidans grafiska formgivning. Genus bygger på dessa 

social konstruktioner, men då hemsidan inte anknyts till något av könen genom specifika designegenska-

per kan designen benämnas genusneutral. Därför kan det antas att denna design inte exkluderar något 

kön ifrån att ta del av innehållet. Endometrios är en kvinnosjukdom, men påverkar även anhöriga av båda 

könen (Andersson, 2017, s. 136). Då kan en genusneutral design vara en fördel.

5.3.3 Skärmdump 3: En bild från en sida om endometrios från Wikipedia (figur 9). Hemsidan innehåller 

information om endometrios. Färgerna är neutrala och svart och vitt dominerar. En illustration används 

på en anatomisk kvinnokropp i genomskärning för att visa var endometrios kan finnas i kroppen. Här 

visas ett exempel på hur kön skiljs åt ur en biologisk aspekt då det gäller hur kvinnospecifika organ ser 

ut inuti kroppen, detta innefattar dock inte begreppet genus som undersöker de socialt konstruerade 

könen (NE, u.å). En slutsats utifrån det är att några utmärkande könsroller inte tar sig uttryck på den här 

hemsidan.

5.3.4 Skärmdump 4: En bild från en artikel om endometrios från Karolinska Institutet (figur 10). Artikeln 

innehåller information om endometrios, där en läkare förklarar sjukdomens bakgrund. Färgerna svart 

och vitt tillsammans med lila. Att det inte finns så mycket kunskap om endometrios i samhället idag 

nämns i flertalet stycken i studien. Genom att det fortsätter vara så kan det bidra till att det blir normalt 

eller allmänt accepterat att samhället inte har kunskap om ämnet. D’alleva (2012) nämner att en norm 

inte behöver vara det som är normalt utan vad som anses vara normalt. Därför kan kunskap om endome-

trios, som denna artikel, skapa förutsättningar för att bryta normaliseringen av den bristande kunskapen 

och bidra till en mer jämställd vård, vilket innebär tillgång till den vård som en individs behov kräver och 

som är av god kvalitet oavsett kön (Ejd, 2011).

5.3 RESULTAT OCH ANALYS AV VISUELL RESEARCH
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Figur 7. Skärmdump 1 från Endometriosföreningens startsida.

Figur 8. Skärmdump 2 från en sida om endometrios från 1177 vårdguiden.
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Figur 9. Skärmdump 3 från en sida om endometrios från Wikipedia.

Figur 10. Skärmdump 4 från en artikel om endometrios från Karolinska institutet.
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Syftet med studien är att undersöka hur individer med sjukdomen endometrios bemöts samt hur sjukdo-

men kommuniceras visuellt, och utifrån detta formulerades tre frågeställningar. För att besvara den första 

frågan “Vad är viktigt i bemötandet av endometriosdrabbade enligt ett urval av vårdpersonal?” utfördes 

en intervju via ett Google formulär med vårdpersonal som kommit i kontakt med sjukdomen endometrios. 

Urvalet skedde via ett snöbollsurval då det visade sig vara komplicerat att hitta respondenter till interjvun. 

En slutsats är att orden “lyssna på kvinnan” är ett återkommande svar i intervjuerna. En kvantitativ enkät 

användes för att söka svar på den andra frågan “Hur blir ett urval endometriosdrabbade bemötta inom vår-

den?”. Enkäten publicerades i en Facebookgrupp för endometriosdrabbade. Svaren visade att majoriteten 

av individerna (81%) som deltog i studien blivit negativt bemötta inom vården. Detta förtydligades av de 

kommentarer som lämnades in i anslutning till frågan, vilka kan läsas mer om i kapitel 5 Resultat och analys.

Svaret på den tredje frågeställningen “Hur kan visuell kommunikation förbättra vardagen för endometrios-

drabbade?” ställdes både i intervjun med vårdpersonal och i enkäten till de endometriosdrabbade. Frågan 

visade sig inte ha ett entydigt svar, utan många olika förslag gavs på hur det skulle kunna genomföras, men 

nästan uteslutande handlar svaren om att öka förståelsen för endometriosdrabbade hos allmänheten och 

att öka informationen om sjukdomen. Studiens syfte har lett till att undersökningen kommit i kontakt med 

teorier kring genus och genusmedicin, feminism och hur design kan skapa en bättre värld. Den nya kunska-

pen som studien presenterar kan bidra till att fler får upp ögonen för sjukdomen endometrios. Mycket av 

tidigare forskning visar på konkretiserade smärtnivåer till följd av sjukdomen och testresultat av nya läke-

medel, men vad gäller de psykologiska aspekterna av sjukdomen är det svårare att hitta forskning. Därför 

kan den här studien bidra till den mer kognitiva sidan av endometriosforskningen. Att en övervägande del 

av endometriosdrabbade i studien upplever att de blir bemötta på ett negativt sätt inom vården, är en slut-

sats som förhoppningsvis kan ligga till grund för att det sker en förändring i samhället vad gäller synen på 

inte bara endometrios utan kvinnosjukdomar överlag. Slutsatsen är att mer resurser bör läggas på alla plan 

vad gäller endometrios när det kommer till bemötande och information, för att kunna hjälpa de drabbade 

och eliminera det faktum som studien stärker och som Forsström (2014) hävdar i undersökningens inled-

ning: att kvinnosjukdomar inte tas på allvar i samhället idag. Här kan visuell kommunikation göra skillnad.

6   SLUTSATSER
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Ett svar som kom in via enkäten på frågan om vården är jämställd löd “Kan inte riktigt veta eftersom jag 

inte vet vad motsvarigheten till endometrios för män är eller vad jag ska jämföra med”. Svaret gjorde mig 

lite konfys och fick mig att fundera på att det kanske inte går att jämföra jämställdhet. Men kanske sätter 

svaret fingret på att det faktiskt inte finns någon motsvarighet till endometrios hos män, vilket beror på 

att det ojämställda problemet inte existerar i samma utsträckning på den manliga sidan. Under hela min 

undersökning har jag aldrig stött på något som benämns som manssjukdomar, och kanske behövs inte 

begreppet. På samma sätt som fotboll och damfotboll kallas det sjukdom och kvinnosjukdom. Återi-

gen blir genussystemet tydligt genom detta motsatstänkande som skapar skillnader, isärhållande och 

maktstrukturer (NE, u.å). “Om endometrios drabbat män i stället för kvinnor hade vi haft mycket större 

satsningar på vård och forskning. Det är jag övertygad om”, säger Matts Olovsson, professor i gynekologi 

och chef för Endometrioscentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala (Snaprud, 2015). Ett mönster kan 

tydas i hur samma experter uttalat sig i artiklar relaterade till endometrios genom åren, och dessa är 

Matts Olovsson, Anna-Sofia Melin, och Karin Schenk-Gustafsson. Det kan tolkas som ett tecken på att 

det endast finns ett fåtal sakkunniga i frågan, vilket kanske också avslöjar hur lite kompetens det finns 

kring dessa sjukdomar. 

Att uteslutande kvinnor (några transkillar och ickebinära) deltog i min studie är inte så konstigt genom 

att studien undersöker en kvinnosjukdom. Vad som blir intressant är att det till största del var kvinnor 

som tog sig tid att svara på och vidarebefodra mail, och dela och kommentera mitt Facebookinlägg i 

min jakt på respondenter. I slutändan blev det dessutom enbart kvinnor som blev urvalet i intervjun. Ett 

problem när en enkät eller intervju utförs digitalt är att man inte får en chans att utveckla eller förklara 

sina frågeställningar, och man kan inte heller ställa följdfrågor. På samma sätt hamnar respondenten i en 

sits där det inte finns en möjlighet att få ett förtydligande av de frågor som personen kanske inte förstår. 

Man kan inte heller höra vilken ton respondenten använder eller vilket minspel som kombineras med sva-

ren, vilket kan leda till att insamlad svarsdata inte fick lika många dimensioner som den hade kunnat få 

genom ett personligt möte. Kanske hade svaren sett annorlunda ut och framförallt blivit fler om intervju-

erna skett via personliga möten, då dessa är svårare att glömma bort eller avboka.

Jag upplever att det både är av intresse och av absolut nödvändighet att fortsätta utföra liknande studier 

i ämnet. I den här studien jämförs svaren mellan endometriosdrabbade och vårdpersonal, men vidare 

skulle svaren mellan manliga och kvinnliga patienter kunna jämföras för att hitta likheter och skillnader 

mellan könen inom vården. Det har skrivits mycket om ojämställda aspekter i vården och osynliga kvin-

nosjukdomar i media de senaste fem åren, men det finns inte alls lika mycket forskning om ämnet. Att 

hitta respondenter inom vården blev en utmaning, vilket kanske berodde på att studien just undersöker 

jämställdhet. Intervjun formulerades så objektivt som möjligt, men givetvis vill ingen stå till svars för 

varför majoriteten av de endometriosdrabbade i den här undersökningen upplever att de fått ett negativt 

bemötande när de söker vård. Men att lägga skulden för den bristande jämställdheten på vården eller 

forskningen vore nog att se alltför närsynt på problematiken. Som tidigare nämns i teoriavsnittet rör det 

sig snarare om uråldriga sociala system och maktstrukturer i samhället, utifrån vilka vi har lärt oss att 

anpassa våra liv. En tydlig feministisk trend råder på många plan och kanske kan detta nya synsätt bidra 

till att långsamt ändra uppfattningen om uttjatade könsroller och förutfattade meningar om könen. 

7   SLUTDISKUSSION
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Studiens resultat är föga förvånande, och om liknande studier utförs i framtiden kan man önska att re-

sultatet kommer se annorlunda ut. Detta bäddar dock för en kreativ fortsättning eftersom tydliga luckor 

i den visuella kommunikationen kring sjukdomen har presenterats av urvalet. Även om man själv inte 

har en kvinnosjukdom så blir flertalet människor ändå påverkade i rollen som anhörig, då någon har en 

sjuk kompis, en sjuk kollega, en sjuk faster eller en sjuk syrra. Genom att använda studien som underlag 

för att utföra förbättringar inom bemötande, visuell kommunikation, och jämställdhet kommer förhopp-

ningsvis en framtida sjuksyrra ha de bästa tillvägagångssätten för att hjälpa en sjuk syrra.
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