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Abstrakt 
Bakgrund: Tio procent av kvinnorna i Sverige lever med endometrios som kan leda till svåra smärtor 
och påverkad livskvalitet. Syfte: Att undersöka hur aktiviteter i hemmet upplevs av kvinnor som lever 
med endometrios. Metod: Nio kvalitativa intervjuer genomfördes med kvinnor som lever med 
endometrios. Datan analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det övergripande temat 
var; utförandet av aktiviteter i hemmet upplevs försvåras och begränsas på grund av smärta och 
trötthet, strategier kan delvis underlätta utförandet. Sex kategorier framkom: Trötthet upplevs 
begränsa dagens rutiner och medför ett stort behov av vila; Samtliga aktiviteter i hemmet upplevs mer 
smärtsamma på grund av åtsittande kläder; Upplevelser av smärta och nedstämdhet vid 
badrumsaktiviteter; Smärta och orkeslöshet upplevs försvåra matlagning, städning och inköp; 
Ovisshet och försämrat utförande av aktiviteter i hemmet vid skov och Frustrerande att inte kunna 
utföra alla aktiviteter i hemmet vilket påverkar relationen med nära och kära. Slutsats: Aktiviteter i 
hemmet upplevs begränsas av trötthet och smärta vilket skapar frustration. Exempel på icke-
farmakologiska strategier som nämns är; att sitta ner i duschen, använda en pall när skorna ska knytas, 
välja mjuka kläder, ta hjälp från nära och kära eller nyttja rullvagn vid inköp.  

Nyckelord: aktivitet, aktiviteter i dagliga livet, arbetsterapi, endometrios, smärta, strategier, trötthet 
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Abstract 
Background: Ten percent of women in Sweden are living with endometriosis, which can lead to 
severe pain and affect life quality. Aim: How activities in the home are experienced by women living 
with endometriosis. Method: Nine qualitative interviews were conducted with women living with 
endometriosis. Data was analyzed through qualitative content analysis. Results: The overall theme 
was; The performance of activities in the home is experienced as more difficult and limited due to 
pain and fatigue, strategies could facilitate the performance. Six categories emerged; Fatigue is 
perceived to limit daily routines and entails a great need for rest; All activities in the home are 
experienced more painful because of tight clothing; Experiences of pain and dejection during 
bathroom activities; Pain and powerlessness are perceived to make cooking, cleaning and purchasing 
difficult; Uncertainty and impaired performance of activities in the home due to flare-ups and 
Frustrating not being able to perform all activities in the home which affects the relationship with 
loved ones. Conclusion: Activities in the home become limited due to fatigue and pain, which creates 
frustration. Non-pharmacological strategies that are mentioned; to sit down in the shower, use a stool 
when tying the shoes, choosing soft clothing, get help from loved ones or use a shopping trolley bag 
when shopping.  

Keywords: activity, activities in daily life, occupational therapy, endometriosis, pain, strategies, 
fatigue 
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Inledning 

Idag lever ungefär tio procent av Sveriges och världens kvinnor med endometrios (Bernuit et 

al., 2011; Socialstyrelsen, 2018). Tidigare forskning pekar på att livskvaliteten hos en person 

som lever med endometrios ofta påverkas negativt. Symtomen av endometrios inverkar stort 

på olika delar i vardagen så som relationer, social samvaro, sexuella aspekter och möjlighet 

till att utföra önskvärda aktiviteter (Borgfeldt, Sjöblom, Strevens & Wangel, 2019; Moradi, 

Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014). Dessa studier har endast överblickat utförande av 

aktiviteter, de har inte haft ett aktivitetsfokus och inte specifikt fördjupat sig i hemmiljön eller 

strategier för utförande av aktivitet. Erlandsson och Persson (2014) anser att om en person 

ska kunna ta del av mer komplexa aktiviteter måste aktiviteter i dagliga livet i hemmet klaras 

av. Smärta sägs vara en av de främsta faktorerna för upplevelse av problem i utförandet av 

generella aktiviteter för personer med endometrios (Grogan, Turley & Cole, 2018). 

Arbetsterapeuten ingår i det multimodala smärtteamet som en betydelsefull del i 

rehabiliteringen av människor med långvarig smärtproblematik (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2013). Arbetsterapeutens expertområde är aktivitet och att strukturera upp 

aktiviteter för att de ska bli genomförbara trots hinder (Erlandsson & Persson, 2014). 

Författarna till studien uppfattar en brist på fördjupning av utförande och upplevelser av 

aktiviteter i hemmet hos kvinnor som lever med endometrios, samt strategier som kvinnor 

med endometrios kan använda sig av.  

 
Bakgrund  

Endometrios  

Endometrios är en sjukdom som drabbar personer med livmoder och innebär att celler från 

livmoderslemhinnan växer på andra områden i kroppen än i livmodern, i de allra flesta fallen 

på andra organ i buken (Endometriosföreningen, u.å; Socialstyrelsen, 2018). Cellerna från 

livmoderslemhinnan kallas endometriet och när det växer på andra organ leder det till 

inflammation som orsakar smärtor från buken, ärrvävnad bildas samt ihopväxningar inuti 

buken. Endometriosens symtom framträder i samband med menstruation och sjukdomen 

uppträder i skov (Endometriosföreningen, u.å; Socialstyrelsen, 2018). Endometrios kan ge 

symtom som långvariga smärtor i buken, smärtor vid tömning av tarmen och irritabel tarm 
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syndrom (IBS). Trötthet och avsaknad av energi, svår smärta vid menstruation, 

samlagssmärtor samt nedsatt fertilitet är andra symtom som kan drabba den som lever med 

endometrios (Borgfeldt et al., 2019; Endometriosföreningen, u.å; Socialstyrelsen., 2018). Det 

finns idag ingen given behandling som botar endometrios, symtomen kan endast lindras med 

exempelvis hormonell behandling, smärtstillande och operation för att avlägsna 

endometrioscystor eller endometrios vid bukhinnan (Borgfeldt et al., 2019). Operation är 

däremot ingen garanti för att förbli symtomfri (Moradi et al., 2014). En vanligt 

förekommande följd för personer som lever med endometrios är att de tvingas frånvara från 

arbete och studier på grund av smärta, vilket ledde till att deltagarna i undersökningarna fick 

sämre ekonomi (Borgfeldt et al., 2019; Moradi et al., 2014). Hädanefter kommer arbete och 

studier benämnas som sysselsättning i denna studie. Tidigare forskning pekar även på att 

livskvaliteten hos personer som lever med endometrios ofta påverkas negativt. Symtomen av 

endometrios inverkar stort på olika delar i vardagen som nämndes i inledningen; relationer, 

social samvaro, sexuella aspekter och möjlighet till att utföra önskvärda aktiviteter (Borgfeldt 

et al., 2019; Moradi et al., 2014). Sjukdomen kan även påverka den drabbade på ett psykisk 

och känslomässig plan (Moradi et al., 2014). 

Idag anser Socialstyrelsen (2018) att det är av vikt att se över livskvaliteten för kvinnor med 

endometrios. Instrumentet The Endometriosis Health Profile-30 (EHP-30) rekommenderas 

att erbjudas av vårdpersonal för att överblicka hur personer med endometrios upplever sitt 

välmående och livskvalitet (Socialstyrelsen, 2018). EHP-30 innehåller ett trettiotal 

övergripande frågor inom områdena smärta, kontroll och hjälplöshet, psykisk hälsa, social 

samhörighet och självuppfattning (Jones, Kennedy, Barnard, Wong & Jenkinson., 2001). 

Instrumentet innehåller en fråga som kan relateras till aktiviteter i hemmet; “Varit oförmögen 

att göra arbeten runt hemmet på grund av smärtan” (Jones et al., 2001). EHP-30 saknar 

däremot fler och mer djupgående frågor om aktiviteter i hemmet.  

Arbetsterapi och aktivitet 

Tidigare forskning inom endometrios har visat att livskvaliteten hos målgruppen påverkas 

negativt samt att de inte kan utföra alla aktiviteter som de vill (Moradi et al., 2014). 

Arbetsterapins huvudsakliga område är aktivitet; människans egna tro på sin förmåga, 
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intresse och vad personen uppfattar som betydelsefull, samt att möjliggöra aktiviteter som 

personen önskar kunna ta del av eller utföra (Erlandsson & Persson, 2014; Kielhofner, 

2012a). Att möjliggöra aktiviteter är otroligt betydelsefullt för människors upplevda hälsa 

(Erlandsson & Persson, 2014; Kielhofner, 2012a). Inom arbetsterapi anses miljön vara en 

viktig komponent som antingen kan hindra eller stötta personen i utförandet av olika 

aktiviteter (Hooper & Wood, 2019). Arbetsterapi grundar sig i antagandet om att varje person 

förändras och påverkas konstant av den omgivande miljön samt alla aktiviteter som hen 

deltar i under hela sitt livslopp (Hooper & Wood, 2019). Grogan et al. (2018) menar att de 

professioner som arbetar med personer som lever med endometrios behöver se över 

behandlingsalternativen, eftersom kvinnor med endometrios är i behov av hjälp med andra 

aspekter av livet som strategier för att hantera vardagen. 

Aktiviteter i dagliga livet (ADL-aktiviteter) innebär aktiviteter som är basala och essentiella 

för att klara av vardagslivet (Erlandsson & Persson, 2014). Aktiviteter som går under 

begreppet ADL-aktiviteter är bland annat sköta personlig hygien, inta föda, städning och ta 

hand om ekonomin (Erlandsson & Persson, 2014; Kielhofner, 2012a). Sakellariou och 

Algado (2006) menar även att sexuella aktiviteter, där sexualitet och relationer ingår, är en 

viktig del i våra dagliga aktiviteter som dessutom påverkar måendet. Vidare i denna studie 

kommer ADL-aktiviteter som har anknytning till eller utförs i hemmet benämnas som 

aktiviteter i hemmet. För att kunna ta del av mer komplexa aktiviteter, såsom arbete, måste 

dagliga aktiviteter i hemmet kunna genomföras (Erlandsson & Persson 2014). I Grogan et al. 

(2018) kvalitativa studie som undersökte livskvalité, framkom det att flera av deltagarna som 

levde med endometrios, hade svårt att utföra hushållssysslor, som att diska, på grund av 

smärta. Svårighet att utföra en aktivitet kan beskrivas som ett aktivitetsproblem; subjektiv 

upplevelse av svårigheter med att utföra en specifik aktivitet (Fearing, Law & Clark, 1997). 

Townsend och Polatajko (2013) beskriver begreppet aktivitetsproblem som en uttalad 

svårighet med förmågan att välja, strukturera och utföra en för personen betydelsefull 

aktivitet.  
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Arbetsterapeuten och smärta 

“Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller 

möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan” (Norrbrink & Lundeberg, 2014, s 11). Detta 

är den senaste definitionen från International association for the study of pain (2017), översatt 

till svenska. Grogan et al. (2018) beskriver att smärta var det återkommande symtom av 

endometriosen som samtliga kvinnor upplevde hade störst påverkan på deras vardag. Enligt 

Socialstyrelsen (2018) kan endometrios leda till långvarig smärta som i sin tur kan leda till 

minskade förmågor samt försämrat välmående. Smärta kan kategoriseras i akut samt 

långvarig smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Långvarig smärta kan vara ständigt 

pågående eller intermittent; smärtan går i skov. Skillnaden på långvarig smärta och akut 

smärta är bland annat att akut smärta fungerar som en skyddsmekanism som varnar för fara 

och kan bidra till överlevnad, medan långvarig smärta kan göra det svårt för den drabbade att 

ha en behaglig vardag. Det som kan förändras vid långvarig smärta är bland annat kognition, 

sömnens kvalitet, sinnesstämning samt möjlighet till delaktighet. Smärtan beräknas bidra till 

stora ekonomiska utgifter hos samhället i och med medicinering och minskad möjlighet till 

att arbeta eller studera (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Grogan et al. (2018) menar att 

smärtan hindrade kvinnorna som deltog i studien i flertalet aktiviteter som träning, social 

samvaro, arbete samt vissa aktiviteter i hemmet, såsom matlagning och omhändertagande av 

barn (Grogan et al., 2018). 

Enligt Socialstyrelsen (2018) bör personer som lever med endometrios, med svår och kronisk 

smärta, få behandling av ett multiprofessionellt smärtrehabiliterings team. Socialstyrelsen 

(2018) beräknar att cirka tjugo procent av endometriosdrabbade är i behov av 

multiprofessionell smärtrehabilitering för att öka sitt välmående och sin livskvalitet. Enligt 

Sveriges Kommuner och Landsting (2013) har arbetsterapeuten en viktig roll i det 

multimodala teamet (MMR), vilket är till för personer som har smärta samt är i behov av mer 

komplex rehabilitering. MMR innebär att olika yrken samarbetar i ett team för att 

tillsammans angripa olika komponenter som utgör grunden för smärtans uppkomst och 

fortskridning, samt arbeta mot samma mål med klienten. I teamet arbetar arbetsterapeuten 

med kartläggning över aktiviteter samt information kring vad som stödjer eller försvårar 

aktivitet för personen i syfte att främja deras aktivitet och delaktighet. Arbetsterapeuten bör 
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finna strategier som gör att personerna får tillgång till ett liv med aktiviteter som upplevs 

viktiga och nödvändiga (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). Roomaney och Kagee 

(2016) menar att kvinnor med endometrios använder sig av olika strategier för att hantera sin 

smärta, som att minska aktivitetsnivån under menstruation. Deltagarna förlitade sig även på 

att familj och vänner tog över deras sysslor, som en strategi för att hantera vardagen, under 

sina perioder med smärta. Ytterligare en strategi som nämndes vara att acceptera 

endometriosen, vilket hjälpte dem att leva med sjukdomen. Däremot framkom inga strategier 

för hur de själva kunde utföra olika aktiviteter i hemmet under smärtpåverkan (Roomaney & 

Kagee, 2016).  

Rationale 

Författarna anser att det är intressant att få ytterligare fördjupad kunskap i hur aktiviteter i 

hemmet upplevs av kvinnor som lever med endometrios då tidigare forskning visar att deras 

livskvalitet påverkas negativt (Moradi et al., 2014). Författarna vill genom arbetet ge en 

inblick i hur kvinnor som lever med endometrios upplever aktiviteter i hemmet samt olika 

strategier som kan användas för att hantera och underlätta endometriosen i vardagen. 

Författarna hoppas kunna bidra till en ökad förståelse för deras situation samt kunskap kring 

vad arbetsterapeuter skulle kunna tillföra i vården av kvinnor med endometrios.  

Syfte  

Att undersöka hur aktiviteter i hemmet upplevs av kvinnor som lever med endometrios. 

Specifika frågeställningar 

Påverkar endometriosens symtom upplevelsen av utförandet av aktiviteter i hemmet för 

kvinnor med endometrios? 

Upplever kvinnor som lever med endometrios att de använder strategier som påverkar 

utförandet av aktiviteter i hemmet? 
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Metod  

Design 

I studien användes en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer (Kristensson, 

2014) för att undersöka hur aktiviteter i hemmet upplevs av kvinnor med endometrios. 

Studien genomfördes med en induktiv metodansats; författarna utgick från den inhämtade 

datan och förde samman ett resultat som sedan formulerades till hypoteser (Wallén, 1996). 

Studien är en tvärsnittsstudie eftersom mätning endast skedde under ett tillfälle, vilket gav en 

bild av verkligheten som den var i den situationen mätningen genomfördes (Kristensson, 

2014). Den insamlade datan transkriberades och analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Urval  

Urvalet av deltagare gjordes med hjälp av ett bekvämlighetsurval (Kristensson, 2014); en 

förfrågan gjordes till en specifik grupp, endometriosföreningen, som författarna hade vetskap 

om. Ifall deltagarantalet blivit för lågt planerades komplettering att ske med hjälp av 

snöbollsurvalet (Kristensson, 2014); författarna hade då tillfrågat en person som haft vetskap 

om en annan person som kunnat delta i studien eller som kunnat ge förslag på ytterligare 

potentiella deltagare. Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle bo i Sverige, 

vara kvinnor, de skulle tala och förstå svenska samt uppge sig vara diagnostiserad med 

endometrios. Exklusionskriteriet var kvinnor under arton års ålder eftersom processen med 

samtycke är mer komplicerad för personer under arton år enligt 18§ i lagen Om etikprövning 

av forskning som avser människor (SFS 2003:460).  

 
Procedur    

Kontakt togs med en kontaktperson på endometriosföreningen för att kunna nå ut till kvinnor 

med endometrios. En mellanhandskontakt skedde med kontaktpersonen och information om 

studien skickades ut via mail till kontaktpersonen (Bilaga 1). Kontaktpersonen skickade i sin 

tur ut ett informationsbrev (bilaga 2) och en samtyckesblankett (bilaga 3) till potentiella 

deltagare, som sedan meddelade sitt intresse att delta till författarna av studien via angiven 
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mail. Informationsbrevet innehöll studiens syfte, bakgrund, deltagarnas tillåtelse att spela in 

intervjuerna samt hur insamlad data och personinformation skulle behandlas. Eftersom 

kontaktpersonen skickade ut informationsbrevet till endometriosföreningens medlemmar  i 

södra Sverige vet inte författarna hur många personer som har tillfrågats om att vara med i 

studien.  

Deltagare 

Totalt deltog nio personer i studien, varav samtliga definierade sig själva som kvinnor. 

Kvinnorna som deltog var i åldrarna 23-51 år och medelåldern var 34,4 år. Samtliga deltagare 

uppgav sig vara diagnostiserade med endometrios. Fyra av kvinnorna som deltog var 

sammanboende, fyra var ensamboende och en bodde hos sina föräldrar. Tre av deltagarna 

hade barn och en var gravid under tillfället när intervjuerna genomfördes. Samtliga deltagare 

bodde i södra Sverige. 

Datainsamling 

En anmälan av personuppgifter gjordes i PULU (personuppgifter vid Lunds universitet) innan 

datainsamlingen påbörjades. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor; alla deltagare fick samma frågor men det fanns utrymme för att prata fritt 

(Kristensson, 2014). Wallén (1996) menar att intervjuaren behöver kunna justera 

intervjufrågorna utifrån varje person som intervjuas för att få djupare data. Sju av 

intervjuerna genomfördes över telefon eftersom deltagarna önskade det på grund av den 

rådande pandemin. En intervju genomfördes i form av ett fysiskt möte och en intervju 

genomfördes via videosamtal. Intervjuerna varade mellan 47-86 minuter med en medellängd 

på 65 minuter. Författarna framställde en intervjuguide som intervjuerna följde där det fanns 

utrymme för följdfrågor (bilaga 4). En pilotintervju utfördes för att prova intervjuguidens 

frågor och upplägg och det framkom även ytterligare frågor att inkludera. Pilotintervjun kom 

att användas som data i studien. 
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Dataanalys 

Datan analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys; som används till varierande 

textmassor och studier, där tolkning sker på olika abstraktionsnivåer (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Författarna valde att analysera med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, 

eftersom de ansåg att tillvägagångssättet passade bra för studiens syfte att undersöka 

upplevelser. Författarna ansåg att förståelsen för patientgruppens upplevelser var viktig att 

synliggöra och att tabellerna samt koderna från den kvalitativa innehållsanalysen medförde 

en god överblick över upplevelserna. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera 

och tyda transkriberingen av intervjuerna. Rådatan transkriberades och lästes sedan igenom i 

sin helhet för att skapa meningsbärande enheter; mindre delar av datan som rörde syftet samt 

utgjorde roten för analysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). När meningsbärande 

enheter var skapade kondenserades de; textmassan kortades ner från enheterna för att göra 

dem mer lätthanterliga. Processen fortsatte i form av att texten abstraherades genom kodning. 

Abstrahera innebär att bortse från det oväsentliga och tolka innehållet. En kod är en kort 

förklaring och beteckning för en meningsbärande enhet. Efter att enheterna hade kodats 

delades de in i olika kategorier; bestående av koder med snarlik innebörd (Graneheim & 

Lundman, 2004). Hela analysprocessen förutom kategoriseringen gjorde författarna var för 

sig för att undvika att någonting förbisågs. Efter att författarna analyserat en analysenhet 

separat lästes respektives analys igenom, för att komma överens om hur analyserna skulle 

genomföras samt vilka delar från intervjuerna som inte tillförde någonting till studiens syfte. 

När alla analysenheter var analyserade samlas författarna och diskuterade alla kodernas 

innebörd och tog gemensamt ut passande kategorier. Exempel på analys visas i Tabell 1. När 

kategorierna var framtagna diskuterade författarna sig fram till ett övergripande tema som 

fanns mellan alla kategorierna i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen från två olika intervjuer 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna informerades om motivet till studien, studiens syfte, vilken metod som skulle 

användas vid insamling av data, eventuella effekter och risker som kan framkomma i 

samband med studien, vem som är ansvarig, att medverkan var frivillig samt att deltagarna 

kunde avbryta sitt deltagande närhelst de ville, utan att ange något skäl, detta enligt 16§ i 

lagen Om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Enligt Forsman 

(1997) måste informerat samtycke ske innan en intervju kan genomföras, där information om 

studien ska finnas med (Forsman, 1997). Innan inledd intervju skrev deltagarna under en 

samtyckesblankett som de fått i samband med sitt informationsbrev (bilaga 3). Deltagarna 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Kategori

“Hur gör du de dagar som du har 
skov och behöver städa? 
Låter bli. För att det gör för ont och 
liksom bara, jag vet om att… I vissa 
lägen kan jag få mer ont, men 
framför allt får jag annat ont… När 
jag är igång… Ehh… orken igen, 
den, den finns inte. Jag kan liksom 
inte uppbringa ork, det är liksom 
förbi en vanlig trötthet.”  
                                      (Deltagare 8)

Låter bli att städa under 
skov. Det gör för ont, i 
vissa lägen kan jag få mer 
ont. Orken finns inte, 
förbi en vanlig trötthet. 

Städar inte under 
skov, pga smärta 
& trötthet. 

Planering och hjälp 
krävs för att 
underlätta 
matlagning, inköp 
samt städning då 
orken inte räcker till 

“Jag känner att jag behöver gå på 
toaletten efter att jag ätit, och kissa 
är inget problem, utan det är när jag 
ska bajsa helt enkelt. Och då känns 
det som att.. man ska bajsa taggtråd. 
Och då gör det ju jätteont, man får ta 
sin tid på toaletten liksom, men när 
det väl kommer ut så… Då är det 
ju… Jag tror det är nåt som tränger 
på tarmarna helt enkelt, och jag tror 
att det är där min endometrios sitter. 
Så när man väl har fått ut det så blir 
tarmarna mindre och då blir det inte 
så mycket tryck… Utan då släpper 
trycket… ganska snabbt. Men just det 
där från.. det att man börjat bajsa 
tills att man bajsat klart, det tar 
liksom inga timmar, det är ganska 
normalt tidsförlopp liksom, men det 
gör.. Det kan göra så fruktansvärt ont 
innan bajset har kommit ut så att 
säga.”  
                                      (Deltagare 9)

Toalettsituationer 
påverkas absolut. 
Behöver gå på toaletten 
efter jag har ätit, inga 
problem att kissa, utan 
när jag ska bajsa. Känns 
som man ska bajsa 
taggtråd, gör jätteont. Tar 
inte jättelångt tid att bajsa 
men gör fruktansvärt ont 
innan det har kommit ut. 
När man väl fått ut det 
släpper trycket ganska 
snabbt. 

Tömma tarmarna 
fruktansvärt ont, 
bajsa taggtråd, 
men sen släpper 
trycket. 

Smärta försvårar 
aktiviteter i 
badrummet och 
strategier krävs för 
att underlätta
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informerades vidare om att deras individuella deltagande inte kommer gå att spåra i studien, 

då allt material kommer förvaras inlåst och avidentifierat så inga utomstående kan få tillgång 

till materialet i enlighet med Kristensson (2014). All data kommer att förstöras efter avslutad 

studie.  

Författarna förde ett etiskt resonemang och kom fram till att det förelåg en risk att deltagarna 

upplevde ämnet endometrios som känsligt, samt att de kunde känna sig utsatta av att svara på 

frågor kring utförandet av aktiviteter i hemmet. Författarna strävade efter att utforma frågorna 

i intervjun så att mer känsloladdade frågor kunde beröras på ett avslappnat sätt och liknande 

frågor ställdes till alla deltagare. Deltagarna var dock medvetna om studiens syfte i samband 

med utskicket av informationsbrevet. De var införstådda i vilken typ av frågor som kunde 

ställas, samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Följderna av denna studie 

antar författarna kommer vara ökad kunskap om endometrios samt att belysa arbetsterapi 

inom endometrios. 

 
Resultat 

Resultatet visade att utförandet av aktiviteter i hemmet upplevs försvåras och begränsas på 

grund av smärta och trötthet, strategier kan delvis underlätta utförande. Innehållsanalysen 

resulterade i sex kategorier som kan utläsas ur tabell 2.  

 

Tabell 2: Översikt av kategorier 

Kategorier:

Trötthet upplevs begränsa dagens rutiner och medför ett stort behov av vila

Samtliga aktiviteter i hemmet upplevs mer smärtsamma på grund av åtsittande kläder 

Upplevelser av smärta och nedstämdhet vid badrumsaktiviteter 

Smärta och orkeslöshet upplevs försvåra matlagning, städning och inköp

Ovisshet och försämrat utförande av aktiviteter i hemmet vid skov

Frustrerande att inte kunna utföra alla aktiviteter i hemmet vilket påverkar relationen med 
nära och kära
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Trötthet upplevs begränsa dagens rutiner och medför ett stort behov av vila 

Deltagarna upplevde att trötthet och smärta begränsade deras morgonrutin och rutiner i 

hemmet vilket gjorde att de tvingades välja bort aktiviteter. Några berättade att om de 

vaknade med ett skov var hela dagen förstörd och de upplevde det som tråkigt att behöva 

ställa in saker. De låg kvar längre i sängen under värre skov och försökte göra det mest basala 

under dagen som att gå på toaletten, borsta håret och borsta tänderna; några hade även 

svårigheter att klara av dessa aktiviteter. Deltagarna upplevde att stress kunde förvärra 

smärtan. Tröttheten gjorde dem mer trögstartade på morgonen. Vissa upplevde att tröttheten 

och smärtans påverkan på morgonens aktiviteter underlättades aningen när de; gav sig själva 

mer tid på morgonen och satte tidiga alarm innan de skulle iväg, andra fick hjälp av sina nära 

och kära att ta sig upp på morgonen.  

 
“Ja, alltså när det är ett riktigt skov så är det svårt, det är svårt och veta vad som är 
viktigast för prio ett är att känna att jag lever… Hur hemskt det nu än 
låter.”  (Deltagare 2) 

 
“Så i den här totala utmattningsfasen som också hör till. Den gör att ju att man gör ju 
i princip bara det basala och det går inte att göra mer.” (Deltagare 1) 

 

Deltagarna upplevde det som nödvändigt att vila mycket under dagen och att följderna kunde 

bli stora om de inte fått sova under skov. Några önskade att de inte behövt ta hänsyn till sitt 

stora återhämtningsbehov. På grund av smärta och minskad energi spenderade de mycket tid 

hemma under skoven vilket bidrog till att närvaron på sysselsättningen minskade. Det 

upplevdes som svårt att ta sig till arbetet de dagar de inte kunde göra förarbetet hemma, 

exempelvis basal hygien, matlådor eller transportera sig till arbetet. Vid bättre skov kunde 

vissa deltagare gå till arbetet eller arbeta hemifrån. Vila efter arbetet uppfattades som viktigt. 

Några upplevde att deras aktiviteter i hemmet och välmående blev lidande samt att det 

sociala kontot tömdes efter arbetet. Flera uttryckte glädje när de kunde gå till arbetet medan 

några beskrev att livet var viktigare än arbetet och att arbetet tog all energi. 

 
Vad blir följderna om du inte skulle sova efter jobbet de dagar du har endometrios-
skov?  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“Då rasar jag tidigare, och skulle det då bli så så att det är många dagar i sträck, sen 
rasar jag helt. Sen brukar det leda till att jag behöver sjukskriva mig från jobb och 
vara hemma.” (Deltagare 8) 

 
“Jag tror att det för min del kommer ta många år innan jag har kapaciteten att kunna 
utföra ett heltidsjobb [...] det är väl lite sorgset också, insikt att man kanske inte på 
många år kommer att kunna vara så produktiv som jag varit tidigare i livet liksom 
[...] oro för försörjning och för arbetet” (Deltagare 5) 

 

Deltagarna upplevde att de minst en gång per månad fick frånvara från arbetet. Några enstaka 

var heltids- och halvtidssjukskrivna. Deltagarna upplevde att ekonomin fick negativa 

konsekvenser på grund av sjukfrånvaro och kostsam medicinering. Några var oroliga över 

ekonomin och berättade att inköp av betaltjänster ledde till merkostnader.  

 
“[...] det blir ju ett par karensdagar, minst en karensdag i månaden. Så det påverkas 
ju, sen har jag läkemedel som inte går på högkostnadsskyddet, vilket också påverkar 
ekonomin. Det är som, jag har ju mycket såna här värmedynor och jag har köpt olika 
hjälpmedel och det är klart det är inte billigt, medicinskteknisk utrustning är dyr. Och 
sen är det också, jag gör mycket för att jag ska må bättre som inte heller erbjuds av 
sjukvården till exempel massage. Och det, det är klart det kostar.” (Deltagare 6) 

Samtliga aktiviteter i hemmet upplevs mer smärtsamma på grund av åtsittande 
kläder 

Deltagarna upplevde att utförandet av hemmets aktiviteter blev mer smärtsamma nära de bar 

åtsittande, hårda kläder vid skov då magen var känslig för tryck. Att välja mjuka kläder som 

mjukisbyxor och klänning upplevdes underlätta utförandet av aktiviteter i hemmet. Någon lät 

bli att ha trosor under skov. Några valde kläder som var lättare att ta på och av, eftersom 

momentet att böja sig upplevdes som smärtsamt. För att underlätta beskrevs strategier som att 

lyfta upp benen på en pall för att knyta skorna och få hjälp av någon med strumpor och byxor.  

“Jag kan inte ha några tighta eller åtsittande kläder. Vilket jag har normalt sätt. Och 
hårda kläder typ som jeans väljer jag att inte ha då när jag har ont utan då kanske 
jag väljer mjukisbyxor eller ett par mjukare byxor. Kanske väljer att till och med inte 
ha några byxor alls utan bara har någon klänning eller morgonrock eller 
så.” (Deltagare 6)  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Upplevelser av smärta och nedstämdhet vid badrumsaktiviteter 

Deltagarna beskrev toalettbesöken som en utmaning eftersom det upplevdes som mycket 

smärtsamt att tömma tarmarna och konsistensen på avföringen var annorlunda på grund av 

endometriosen. Vissa upplevde att det sved och var jobbigt att tömma blåsan. Någon försökte 

gå färre gånger på toaletten på grund av smärtan, känslor av ångest och någon nämnde att 

tarmen tömdes okontrollerat. Några berättade att de planerade livet utefter sina toalettbesök 

och de begränsade sina sociala kontakter vid skov. Flera uppfattade även smärta när de satte 

och reste sig från toaletten. De upplevde att strategier vid toalettbesök kunde bidra till en 

minskad smärtpåverkan. De strategier som nämndes var att få stöd till och från toaletten av 

någon, ta stöd i handfatet eller ett handtag vid uppresning från toaletten, titta på videos för att 

distrahera sig, ta smärtdämpande och någon gjorde andningsövningar när blåsan skulle 

tömmas. 

 
“[...]det är när jag ska bajsa helt enkelt och då känns det som att  man ska bajsa 
taggtråd. Och då gör det ju jätteont, man får ta sin tid på toaletten, men när det väl 
kommer ut så då är det ju… Jag tror det är nåt som tränger på tarmarna helt enkelt, 
och jag tror att det är där min endometrios sitter.” (Deltagare 9)  
 
“ När jag ska sätta mig ner så känns det som att jag skulle sätta mig på en igelkott 
med alla taggarna ut. Det gör jätteont [...] eller man liksom får nåt stort hårt uppkört 
mitt mellan benen när man sätter sig [...] alltså ja jag tar emot när jag sätter mig, 
men den där lilla dunsen som blir när jag sätter mig den gör också om det, även om 
det gör ont när jag reser mig så är det inte på samma nivå.” (Deltagare 8) 

Deltagarna beskrev det som smärtsamt att stå upp och duscha, flera satt på golvet i duschen 

eller i badkaret. Att ta sig upp från golvet eller ur badkaret upplevdes som svårt. 

Badrumsaktiviteter kunde upplevas lite mindre påfrestande då följande strategi användes; att 

sätta upp benen på toalettstolen och torka dem, därmed undveks momentet att böja sig ner. 

Några uppfattade det som skönt att duscha på grund av värmen medan en del undvek helt att 

duscha när de hade skov eller endast tvättade områden istället.  

“Det har varit i perioder så har jag behövt sitta ner och duscha eller till och med 
ligga ner och duscha. Smärtan är förjävlig så blir det att jag sitter ner i duschen och 
trycker duschstrålar mot magen, men för det mesta, när det är som värst så duschar 
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jag inte alls… helt enkelt och så känner mig äcklig.” (Deltagare 7)  
 
“Förut hade vi badkar och då kunde jag ju sitta ner i badkaret och duscha och tvätta 
mig. Nu har vi inte det, nu har vi bara duschkabin, och då kan det va så att jag väljer 
och inte duscha för att jag inte kan stå upp dom 10 minuter det tar. Det påverkar ju, 
och jag kanske väljer att inte tvätta håret utan jag bara tvättar kroppen för att det går 
snabbare.” (Deltagare 6)  

Några deltagare upplevde att utformningen på badrummet inte hindrade dem i utförandet av 

badrumsaktiviteter. Några upplevde däremot att utformningen hindrade dem och hade velat 

göra förändringar. Den vanligaste förändringen som önskades var ett större badrum för att få 

plats med möbler att sitta på. En brist som några upplevde var att de inte hade handtag att 

hålla sig i. Någon nämnde att framkomligheten till badrummet var dålig då badrummet låg i 

källaren och endometriosen hade försvårat möjligheten att gå i trappor.  

“På ett eller annat sätt så kommer man alltid upp. Jag brukar krypa och sen så ta tag 
i toaletten eller handfatet och masa mig upp. Så att det är väl kanske inte jättekul och 
det hade kanske varit skönt att ha en stol att sitta på i duschen. Men, så det ser ut just 
nu så har jag ju ingen plats till stol. För badrummet är alldeles för litet. Om jag nu 
skulle säga såhär, om jag skulle ha en duschstol eller nåt sånt här. Det hade behövt 
vara lite större absolut. Ehhm ja… Så större hade jag behövt.” (Deltagare 3)  

Smärta och orkeslöshet upplevs försvåra matlagning, städning och inköp 

Deltagarna upplevde det som mödosamt och svårt att inleda samt slutföra en hel 

matlagninsprocess samt upplevde det som påfrestande och smärtsamt att stå upp vid 

matlagning. De uppgav att de därmed inte lagade mat eller diskade på grund av minskad ork. 

Någon uppgav att det var mer smärtsamt att sitta ner jämfört med att stå upp på grund av att 

buken upplevdes komprimerad vid sittande. De beskrev en upplevd minskad aptit i samband 

med matintag under skoven och i en del fall berodde detta på illamående. Några uppgav att 

de fick hjälp av nära och kära som lämnade mat till dem och andra uppgav att partnern 

brukade laga mat.  

“Behöva anstränga... stå upp är jobbigt eftersom jag får så fruktansvärt ont i låren. 
Alltså när jag har ont i magen, den smärtan strålar ju ner och i svanken. Så det är 
påfrestande i alla sysslor som man behöver stå upp och ta i och anstränga 
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sig.” (Deltagare 1)   
 
“Man ska orka från början till slut man ska, man kan ju inte äta en halvfärdig 
kyckling.” (Deltagare 4)  

Deltagarna använde olika strategier som upplevdes underlätta köksaktiviteter; de lagade 

mycket mat innan skov och frös in eller lagade enklare rätter på grund av trötthet och smärta 

under skov. Några hade föremål framme på köksbänken för att inte behöva böja sig ner, satt 

ner under köksaktiviteterna, utförde några sysslor i taget och tog pauser. Några upplevde 

aktiviteten äta som viktig då regelbundet matintag hjälpte kroppen att hantera smärtan och 

återhämtningen gick fortare.  

“Att laga mera mat när du väl kan laga mat. Så att du har mat i kylen, så att du 
slipper känna det här att du inte har någon mat så att du skiter i att äta. För skiter du 
i att äta då, det hjälper inte. Du måste ändå äta fast du har ont och inte massa 
skräpmat. För det gör inte heller det bättre… ja men att äta rätt kost helt enkelt. Och 
det hjälper ju absolut.” (Deltagare 3)  

Flera deltagare uppgav att deras kök var bra utformade, rymliga och att allting fanns på bra 

avstånd vilket upplevdes underlätta utförandet av köksaktiviteter. Några enstaka upplevde att 

delar av deras kök var mindre bra utformat med höga vägghyllor.  

Deltagarna upplevde aktiviteten handling som påfrestande och handlade helst inte under 

skoven på grund av trötthet och smärta. Om de handlade tog handlingen längre tid att utföra, 

de försökte handla snabbt samt orkade inte bära tunga matkassar. Någon berättade att 

handlingen var oförändrad eftersom det oftast var partnern som handlade. Någon enstaka 

uppgav att det blev många moment att utföra under en handling vilket upplevdes påfrestande 

för kroppen.  

“Jag handlar inte alls när jag har skov. Så till den grad att har jag inte handlat innan 
jag fått skov, så blir det liksom ingen mat, alltså, då äter jag inte på flera dagar, eller 
inte flera dagar, men kanske på 48 timmar för att, det går inte.” (Deltagare 5) 

“Verkligen bara exakt ner och handla det som behövs, dels för att det ska ta kort tid, 
så jag kan komma tillbaka till lägenheten och vila, och att det inte ska väga för 
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mycket för att jag orkar inte bära längre” (Deltagare 5)  

Deltagarna upplevde att handlingen underlättades av följande strategier; onlinetjänster, de 

beställde hem mat, fick hjälp att handla av partner eller nära och kära, hade sällskap i affären 

och de drog en rullvagn.  

“Alltså om jag har endometriosskov och jag måste handla så blir det ju min man som 
får göra det, eller så blir det onlinehandling där min man hämtar 
grejerna.” (Deltagare 1)  
 
“Jag klarar inte av att så här putta kundvagnar framför mig. Men jag klarar av att 
dra rullvagnar efter mig. Men sen kan jag ju inte köpa för mycket för jag klarar inte 
av att bära för mycket till bilen, nu har jag ju lyxen att mamma och pappa handlar åt 
mig men om jag skulle bo själv, att jag handlar så här lite åt gången.” (Deltagare 7)  

Deltagarna upplevde att städningen blev åsidosatt på grund av minskad ork och ökad smärta. 

De undvek att städa, bädda och torka av ytor under skov. Strategier som upplevdes underlätta 

var att de städade lite varje dag innan skoven, fick hjälp av anhöriga att städa och någon 

köpte städhjälp samt utnyttjade den tjänsten även utanför skoven på grund av ett stort 

återhämtningsbehov efter skov.  

“Ja, alltså jag gör ju lite varje dag. Då jag känner att jag orkar och åker till skolan, 
då jag inte har menstruation, så gör jag lite varje dag. Och jag plockar undan och 
håller alltid undanplockat på ytorna och sånt där och dammsuger och sånt där. Så 
när jag väl har ont så blir det inte kaos den första dagen. Det kanske blir kaos den 5:e 
dagen men då börjar smärtan lätta så då börjar jag ta tag i det.” (Deltagare 2)  

Deltagarna uppgav att det var svårt acceptera att de inte kunde städa hemmet på det sättet 

som de ville under skov men nödvändigt för att istället kunna prioritera andra aspekter av 

vardagen. Några upplevde att de mådde bättre av att ha ett rent hem under skov samt att de 

inte bjöd hem nära och kära om deras hem var ostädat. Någon hade få skov och därför 

upplevdes det inte problematiskt att inte kunna städa under skov. .  

“Det är så basalt och det är så, det är så viktigt på något sätt så att det blir ett 
misslyckande. Och det blir en jättestor frustration och ångest och att se all disk som 
det kanske blir på ett par dagar och känna att jag orkar inte. Jag blir jättefrustrerad 
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och arg och ledsen. Ja det väcker mycket, jag vill inte att det ska vara såhär. Och det 
blir också det här att när jag är dålig kanske hade velat bjuda hem någon kompis som 
sällskap, men det kanske jag låter bli att göra då för att jag tycker att det är så 
ostädat hemma. För att jag har inte orkat städa så då kanske jag undviker en social 
kontakt på grund av det också.” (Deltagare 6)  

Flera deltagare uppfattade att deras hem var bra utformat för att kunna städa och att det inte 

var en anledning till att de inte städade under skov. Några upplevde att det var svårt att 

komma åt och städa på grund av att hemmet var litet.  

“Det är nog rätt enkelt faktiskt. Det är ett ganska välplanerat hem. Så dom flesta 
ytorna är ganska lätta att komma åt. Det är inte så mycket och klättra på stegar och 
sånt där utan det är nog ganska lätt om jag är liksom pigg så är det inga problem 
alls.”  (Deltagare 6) 

 
Ovisshet och försämrat utförande av aktiviteter i hemmet vid skov 

Under skoven upplevde många att de hade väldiga smärtor och extrem trötthet som 

påverkade upplevelsen av aktiviteter i hemmet negativt. Deltagarna beskrev varierande 

endometriosskov, några hade skov i samband med menstruationen varje månad som varade 

under några dagar till en vecka. För andra var skoven inte bundna till menstruationen utan 

kunde komma när som helst vilket uppfattades som stressande. Någon hade fått 

hormonbehandling som resulterade i skov två gånger om året. För några av deltagarna hade 

endometriosens symtom och smärtan blivit en permanent del av livet. De hade perioder med 

mindre smärta och perioder med väldigt mycket smärta; som varierade i längd mellan några 

dagar, veckor, månader och år.   

“Ja, jag har haft ett stort långt skov som varade i flera år. Men efter det så har jag 
bara när jag har mens.” (Deltagare 6) 

“Jag har alltid ont, antingen har jag väldigt ont eller så har jag mycket väldigt ont. 
Där är sällan en grad under mycket ont. Det är nästan ett normaltillstånd för 
mig.” (Deltagare 8) 

Deltagarna beskrev att dagarna med och utan skov skilde sig väldigt mycket åt. När de inte 

hade skov upplevde flera att de levde ett annat liv; kunde gå till sin sysselsättning, sköta om 
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sig själva, sitt hem och umgås med familj och vänner, vilket de inte kunde under skoven. De 

deltagare som aldrig var symtomfria kunde ha bättre dagar där de upplevde en delvis ökad 

möjlighet till ett socialt liv och aktivitet i hemmet. Deltagarna upplevde även en stor 

försämring i möjligheten till utförandet av aktiviteter i hemmet, som ledde till upplevelsen att 

de inte kunde göra någonting i hemmet under skov. Detta uttryckte de som psykiskt 

påfrestande. 

“Man har nästa två liv och två personer. Så jag kan säga att när jag inte har skov så 
lever jag som bara den. För det är ju det livet jag älskar. Och sen när dom här skoven 
kommer så är det en fruktansvärd frustration och många gånger blir det ganska 
becksvart.” (Deltagare 1) 

“Det ju allt, både hygien, alltså dagliga sysselsättningar, eller vad heter det, rutiner 
och hushållssysslor och sociala kontakter, det finns ju inte på kartan. Så för mig är 
det som att slå mig ut, mitt liv är helt på paus i kanske ett par dygn.” (Deltagare 5) 

Deltagarna upplevde skoven som smärtsamma trots att smärtstillande tabletter användes som 

behandling under skoven. Några hade alltid smärtstillande behandling för att dämpa smärtan. 

Några valde att vara restriktiva med smärtlindring och någon hade varit beroende av 

smärtlindring. Några använde andra metoder för att försöka smärtlindra i form av värmefiltar, 

värmekuddar och TENS maskiner och någon enstaka använde oljor och stretchövningar. 

Detta upplevdes underlätta utförandet av aktiviteter i hemmet. Någon hade opererat bort 

livmodern och äggstockarna, men inte blivit av med sina symtom.  

“Har jag väldigt, väldigt ont så ligger jag bara i min säng, och tar mina 
smärtstillande och har mina värmekuddar och tens-maskiner och sånt där. Så när jag 
har mina värsta dagar handlar det om att jag bara ska bli så smärtfri som 
möjligt.” (Deltagare 2) 

En del av deltagarna upplevde att icke-farmakologiska strategier underlättade utförandet av 

aktiviteter i hemmet under skov, strategierna fick de utarbeta på egen hand. Flera upplevde att 

de var hjälpta av endometriosteamen och Endometriosföreningen där de kunde ta del av 

andras erfarenheter av att hantera sjukdomen. Några få uppgav att de träffat en arbetsterapeut, 

via smärtrehabilitering och utredning av funktionsnivå för sin endometrios. Någon upplevde 

!  18



att smärtrehabiliteringen kom in för sent i processen eftersom deltagaren redan utarbetat egna 

icke-farmakologiska strategier för smärthantering. Några upplevde sig vara hjälpta av 

psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut på smärtrehabiliteringen med att hantera smärtan 

generellt. Några fick hjälp av endometriosteamen att hitta icke-farmakologiska strategier för 

att kunna hantera sjukdomen. De upplevde däremot inte att de fick något stöd från sjukvården 

att ta fram icke-farmakologiska strategier för att praktiskt underlätta utförandet av aktiviteter 

i hemmet.   

 
“Näe. Dom fokuserade på det fysiska och mediciner och så. Inte dom andra grejerna, 
vilket är synd. Strategierna och så, det får man hitta lite själv.” (Deltagare 9)  

“Ingen arbetsterapeut. Jag har nog aldrig blivit erbjuden det heller.” (Deltagare 2) 
 

“När jag gick på smärtrehabiliteringen så pratade vi om smärtan, vad den gör med 
kroppen. Hur den uppkommer, vilka olika orsakerna är att den uppkommer. Hur den 
påverkar resten av kroppen och hur man liksom kan lindra och ta hand om kroppen. 
Och olika strategier och träningar för det.” (Deltagare 1) 

 
Frustrerande att inte kunna utföra alla aktiviteter i hemmet vilket påverkar 
relationen med nära och kära 

Deltagarna uppgav att sjukdomen upplevdes frustrerande samt var missnöjda med hur mycket 

tid de la på olika aktiviteter i sitt hem, de ville kunna göra mer. En del beskrev att de ständigt 

behövde förbereda sig inför skoven och att det upplevdes som stressigt samt att de var 

tvungna att hela tiden ligga steget före sjukdomen.   

“Jag vill ju hellre ta hand om mitt hem, ett vardagsliv består ju av, jobba eller studera 
kanske och så tar man hand om sig själv och sitt boende och lite så [...]och när jag 
inte klarar att ta hand om mig själv och boendet så är det ju en ganska stor del av ens 
liv.” (Deltagare 5)  

Några deltagare hade förnekat att de hade endometrios och ville inte definiera sig med 

sjukdomen eller inse hur mycket den påverkade dem i deras hem och vardag. Några upplevde 

att det var svårt att acceptera sin situation men att acceptans förenklade processen att hitta 

fungerande icke-farmakologiska strategier som underlättade aktiviteter i hemmet.  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“Det är inte så jag vill se på mitt liv, det är inte så jag ser på mitt liv, överhuvudtaget. 
Så att jag definierar mig inte, med endometriosen [...]. Jag lever i förnekelse, för om 
man låtsas att det inte finns så kanske det försvinner… Det gör det inte, det vet jag 
också. Så att påverkar mig, nej jag vill inte, jag vill inte att det ska på… men det gör 
det såklart.” (Deltagare 8)  
 
“Det är ju nåt du [...] bara acceptera och jobba med dig själv, att tillslut bara säga 
nej, det här kommer inte försvinna. Det kommer kanske inte kommer bli bättre än 
såhär. Vad ska jag göra åt det? Ja. Och då får man ju hitta andra 
lösningar” (Deltagare 3)  

De flesta upplevde att sexuella och intima aktiviteter med deras partner påverkades negativt 

på grund av smärta. Några upplevde inte att intima aktiviteter påverkades i dagsläget men att 

de hade påverkats negativt tidigare.  

“Sex är ju väldigt ångestladdat emellanåt. Det gör så jävla ont att det är inge 
njutning utan det är bara en pina, och att, ja men att det inte alltid går. I början så 
var det svårt att säga nej och det här att man blöder efteråt ibland. Och det gör 
fruktansvärt ont efteråt ibland, så pass att man får sitta i badet en halvtimme efteråt.” 
(Deltagare 1)  

Några upplevde att aktiviteterna i hemmet underlättades när de hade en partner eftersom de 

samarbetade och delade på sysslorna under skoven. Någon beskrev att familjen var 

motivationen till att ta sig upp och utföra aktiviteter i hemmet, utan familjen hade deltagaren 

sovit sig igenom skoven.  

“Eftersom jag har en vardag som jag har satt ihop med hjälp av dom jag har nära 
mig så kan jag klara mina skov bra, eftersom då får jag hjälpen jag behöver från ett 
eller annat sätt.” (Deltagare 4)  

Utförandet av aktiviteter i hemmet upplevs försvåras och begränsas på grund av 
smärta och trötthet, strategier kan delvis underlätta utförandet 

Det övergripande temat uppkom som en gemensam nämnare bland de sex kategorierna i 

resultatet. De ovan nämnda symtomen påverkade genomgående upplevelsen av aktiviteter i 

hemmet negativt för deltagarna. Gemensamt för alla kategorier var dessutom att användandet 

av olika strategier delvis upplevdes underlättade utförande av aktiviteterna.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Smärta och trötthet leder till minskad upplevelse av välbefinnande vid aktiviteter i 
hemmet  

Resultatet visade att symtomen smärta och trötthet, orsakade av endometriosen, påverkade 

upplevelsen av aktiviteter i hemmet negativt. Alla aktiviteter i hemmet som författarna frågat 

om påverkades negativt, dessa var; badrumsaktiviteter, köksaktiviteter, handling, städning, 

sovrumsaktiviteter och val av kläder. Att smärta och trötthet är de symtom som påverkar 

kvinnor med endometrios mest i vardagen överensstämmer med Borgfeldt et al. (2019). 

Deltagarna menade att en del av de ovan nämnda hushållsaktiviteterna upplevdes som basala 

och väsentliga att kunna utföra. De beskrev att de inte kunde utföra alla aktiviteter i hemmet 

som de önskade kunna och att detta var en stor frustration. Att kvinnor som lever med 

endometrios upplever minskad möjlighet till att utföra de aktiviteter som de önskar kunna 

utföra stärks av Moradi et al. (2014). Deltagarna uppfattade att det var essentiellt att 

aktiviteterna i hemmet utfördes regelbundet för en god upplevd hälsa. Utifrån resultatet kan 

ett viktigt fynd utläsas; att aktiviteter som badrums- och köksaktiviteter uppfattades som 

extra betydelsefulla eftersom flertalet utfördes dagligen trots smärta. Några deltagare 

tvingades avstå från utförandet av vissa köks-och badrumsaktiviteter vilket resulterade i 

negativa känslor. Deltagarna berättade att smärtan och tröttheten vid utförande av aktiviteter i 

hemmet påverkade deras psykiska välbefinnande, vilket även Socialstyrelsen (2018) och  

Moradi et al. (2014) menar är symtom som kan ha en påverkan på psyket. Deltagarnas 

välmående antas ha påverkats negativt på grund av att symtomen bidrog till en negativ 

upplevelse av utförandet av betydelsefulla aktiviteter. Antagandet stärks av Erlandsson & 

Persson (2014) och Kielhofner (2012a) som anser att det är essentiellt för en persons 

upplevda hälsa att möjliggöra aktiviteter som är betydelsefulla för personen. Upplevelsen av 

att vara begränsad i sina aktiviteter i hemmet och ha svårighet att ta hand om hygienen kan ha 

en negativ påverkan på en persons självuppfattning och personen kan uppleva sig sjukare och 

mindre förmögen att utföra saker, vilket överensstämmer med Kielhofner (2012b).  

Deltagarna beskrev även att symtomen smärta och trötthet påverkade relationen till andra 

negativt genom att de inte bjöd hem vänner på grund av att de inte orkat städa sitt hem, inte 
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orkat duscha eller på grund av smärtsamma toalettbesök. Några undvek även att gå till sin 

sysselsättning då de inte kunde utföra aktiviteter i hemmet. Slutsatsen drogs att deltagarna 

hindrades i att utföra mer komplexa aktiviteter när aktiviteter i hemmet som städning och 

dusch påverkades negativt, vilket stämmer överens med Erlandsson och Persson (2014) 

antaganden. Deltagarna beskrev även att symtomen påverkade sexuella aktiviteter negativt 

genom att de i många fall fick utebli på grund av smärta. Att symtomen av endometrios kan 

inverka stort på olika delar i vardagen, relationer samt social samvaro stämmer överens med 

Borgfeldt et al. (2019) och Moradi et al. (2014). 

 
Strategier för att underlätta aktiviteter i hemmet  

Ett annat fynd som uppfattades som särskilt betydelsefullt var att samtliga deltagare använde 

sig av strategier för att underlätta genomförandet av aktiviteter i hemmet. Strategierna 

varierade mellan fysiska strategier för att kunna utföra aktiviteten och strategier i form av 

förberedelse och acceptans. En del av deltagarna i studien fick hjälp av sina nära och kära 

med att utföra hushållsaktiviteter, med handling samt att de lämnade mat, vilket styrks av 

Roomaney och Kagee (2016) studie; där kvinnorna förlitade sig på att familj och vänner tog 

över deras sysslor. Någon deltagare uttryckte att med hjälp av sin partner upprätthölls 

hushållsaktiviteterna eftersom de kunde dela upp sysslorna samt att partnern kunde utföra det 

som deltagaren inte kunde. Deltagarna minskade även sin aktivitetsnivå under skoven som en 

typ av strategi för att orka med de aktiviteter som de ville eller behövde utföra, vilket styrks 

av Roomaney och Kagee (2016) studie. Det som prioriterades av deltagarna var att bli så 

smärtdämpade som möjligt och därför försökte de vila för att inte förvärra smärtan.  

 

Något som inte framkommit i tidigare studier var hur kvinnor som lever med endometrios 

underlättar utförandet av aktiviteter i hemmet. Strategier som deltagarna använde som 

upplevdes underlätta var bland annat att anpassa utförandet; de satt ner i duschen, satte upp 

benen på en pall vid påklädnad, satt på en stol vid köksaktiviteter. Aktivitetsanpassning kan 

användas för att förklara hur personer anpassar aktiviteter och är utfallet av de två begreppen 

aktivitetsidentitet och aktivitetskompetens (Kielhofner, 2012c). Aktivitetsidentitet innebär hur 

en person ser sig på själv och på sina egna förmågor medan aktivitetskompetens är i vilken 

utsträckning personen deltar i aktiviteter och lever upp till förväntningar som reflekterar 
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personens aktivitetsidentitet. Aktivitetsanpassning avser att anpassa personen; dess inställning 

eller hur denne utför aktiviteten, och/eller miljön för att kunna utföra aktiviteten på ett 

ändamålsenligt sätt (Kielhofner, 2012c). Deltagarna i studien utförde anpassningar på hur 

aktiviteten utfördes;aktivitetskompetens samt anpassning av miljön för att gynna utförandet 

av aktivitet. De utförde även anpassningar i sin aktivitetsidentitet; de accepterade sin sjukdom 

och sin situation, vilket var en avgörande faktor för att förbättra deras vardag och för att 

kunna hitta strategier som underlättade utförandet av aktiviteter i hemmet. Även Roomaney 

och Kagee (2016) har i deras studie lyft acceptans som en strategi för att hantera 

endometriosen.  

 

Den mängd förberedelser som endometriosen kan innebära är en aspekt som inte framkommit 

i tidigare studier . Deltagarna beskrev att de förbereder sig mental och praktiskt inför skoven. 

De uppgav att de städade, lagade mat som de frös in, handlade och diskade och förberedde 

sig på att de inte skulle kunna vara aktiva under en period. Förberedelserna sågs som en 

nödvändig strategi för att de skulle kunna ha en fungerande vardag som de lärt sig över tid. I 

Huntington och Gilmour (2005) studie upplevde kvinnorna sig hjälpta av att ta del av andra 

kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios, via landets Endometriosförening, vilket 

även deltagarna i denna studie uppgav. Några deltagare menade att de fick mer hjälp av 

Endometriosföreningen och endometriosteamen i hur de skulle hantera sjukdomen än av den 

övriga hälso- och sjukvården. Däremot saknade deltagarna individanpassade strategier vilket 

gjorde att de fick experimentera med egna strategier. Detta överensstämmer med Grogan et 

al. (2018) som menar att de professioner som arbetar med kvinnor som lever med 

endometrios behöver se över behandlingsalternativen, eftersom kvinnor med endometrios är i 

behov av hjälp med strategier för att hantera vardagen.  

Arbetsterapeutens roll i vården av kvinnor med endometrios 

Som tidigare nämnt var smärta och trötthet de symtom som hade störst påverkan på 

utförandet av aktiviteter i hemmet hos deltagarna. De aktiviteter som i denna studie definieras 

som hemmets aktiviteter menar Erlandsson och Persson (2014) är nödvändiga för att kunna ta 

del av mer komplexa aktiviteter. Att smärta och trötthet är vanliga symtom hos personer som 

lever med endometrios är sedan tidigare känt (Endometriosföreningen, u.å; Socialstyrelsen, 
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2018). Trots detta saknades tidigare forskning på hur kvinnor med endometrios upplever 

hemmets aktiviteter och om det finns mer frekvent använda strategier för utförande av 

aktiviteterna. Eftersom det handlar om en stor andel som tio procent av Sveriges och världens 

kvinnor som är drabbade av sjukdomen (Bernuit et al., 2011; Socialstyrelsen, 2018) anser 

författarna att det är relevant för arbetsterapeuter att arbeta inom Endometriosvården. 

Resultatet av studien visar på icke-farmakologiska kan underlätta symtomens påverkan på 

utförandet av aktiviteter i hemmet. Dessutom arbetar arbetsterapeuter med rehabilitering av 

smärta och trötthet inom andra sjukdomar. Detta överensstämmer med O'Toole, Connolly och 

Smith (2013) som menar att arbetsterapeuten är viktig inom fatigue management, där råd för 

hantering av svår trötthet även benämnt som fatigue, ges i form av strategier vid utförande av 

hushållssysslor och prioritering av aktiviteter. Arbetsterapeuten är också en betydelsefull del i 

rehabilitering av människor med långvarig smärtproblematik i det multimodala smärtteamet 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). Gunnel Arvidsson, specialist arbetsterapeut på 

arbetsförmedlingen (personlig  kommunikation, 11 maj 2020), menar att patientgruppen idag 

påträffas av arbetsterapeuterna på arbetsförmedlingen och att arbetet kan innebära att försöka 

finna en fungerande sysselsättning, nivå på sysselsättning, eventuella anpassningar eller 

arbetshjälpmedel som kan underlätta arbetet. Deltagarna i studien menade att de påträffat en 

arbetsterapeut på olika instanser idag, såsom vårdcentral och smärtrehabilitering. Författarna 

saknade tidigare studier kring endometrios utförda av arbetsterapeuter. Det är väsentligt att 

som vårdpersonal få ökad kunskap kring sjukdomen och dess symtom för att denna 

patientgrupp inte ska förminskas enligt Socialstyrelsen (2018). I grundutbildningen för 

arbetsterapeutprogrammet är ett kursmål att identifiera och behandla sjukdomar som ofta 

påträffas ute i vården (Medicinska fakulteten, 2014). Därför anser författarna att det är av 

relevans för arbetsterapeuter att i grundutbildningen få kunskap om Endometrios samt att 

arbetsterapeuter forskar vidare och specialiserar sig inom sjukdomen. I USA finns det idag 

några få arbetsterapeuter som specialiserar sig på kvinnohälsa samt att stötta personer som 

lever med endometrios (Truog, 2019). Arbetsterapeuter ingår idag inte i nationella riktlinjer 

kring vård vid endometrios (Socialstyrelsen, 2018) och flera deltagare hade inte blivit 

erbjudna rehabilitering av en arbetsterapeut. Även om andra vårdyrken såsom sjuksköterskor 

och psykologer idag inkluderas i de nationella riktlinjerna för vård av endometriospatienter 

anser författarna att arbetsterapeutens aktivitetsperspektiv kan vara betydelsefullt att 
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inkludera i vården av personer med endometrios. Det arbetsterapeutiska synsättet skiljer sig 

från andra vårdyrkens synsätt och interventioner (Erlandsson & Persson, 2014). Några 

deltagare uttryckte att de kunnat ta emot hjälp från en arbetsterapeut bättre om den kommit 

tidigare, innan personen själv lärt sig sitt sätt att hantera endometriosen för att kunna leva 

med sjukdomen. Socialstyrelsen (2018) betonar vikten av att vårdpersonal kan komma in i ett 

tidigt skede vid behandling av endometrios, då det sannolikt bidrar till att symtomen minskas. 

Arbetsterapins huvudsakliga område är aktivitet samt att möjliggöra aktiviteter som personen 

önskar kunna ta del av eller utföra (Erlandsson & Persson, 2014; Kielhofner, 2012a). Enligt 

denna studie upplevde deltagarna att de inte tillhandahållit mycket hjälp av vården med att ta 

fram icke-farmakologiska strategier för möjliggörande av aktivitet. Samtidigt finns det inte 

någon behandling som säkert botar endometriosen och fokus är därmed på att lindra 

symtomen (Borgfeldt et al., 2019). Att ta smärtstillande kan vara bra, dock uttryckte någon 

deltagare att de vid något tillfälle blivit beroende, och hade föredragit att slippa ta så stora 

doser. Moradi et al. (2014) menar i sin studie att personer som lever med endometrios är 

oroliga för att bli beroende av eller resistenta mot smärtstillande. Författarna tror att viss 

smärta kan undvikas om personen lär sig strategier för hantering av smärta, vilket Roomaney 

och Kagee (2016) indikerar.  

 

Resultatet visade att deltagarna upplevde att de blev begränsade i sina aktiviteter i hemmet 

under skov, som återkom ungefär en gång per månad, vilket hade en påverkan på deltagarnas 

sociala och psykiska aspekter. Deltagarna upplevde det som otryggt att vara ovetandes om de 

skulle få skov eller inte. Begränsning i utförande av aktiviteter i hemmet tvingade deltagarna 

att avstå från vanor eller skapa nya vanor. Att vanor och roller påverkas då människans 

förmågor försämras nämns av Kielhofner (2012b). Arbetsterapeuter har kunskap att arbeta 

med att bibehålla vanor och roller som klienten prioriterar i vardagen och hemmiljön. Målet 

är då att personen ska uppleva sig ha kontroll över tillvaron och därmed få ökad hälsa 

(Kielhofner, 2012b). Att få hjälp med att strukturera upp vanor vid skov är något författarna 

tror hade kunnat hjälpa personer som lever med endometrios att få en mer trivsam vardag. 

Detta påstående stärks av Kielhofner (2012b) som menar att vanor tillför struktur i vårt liv 

och i de sociala, tidsbundna och psykiska delar som ingår i den.  
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Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer anser författarna var lämpligt i 

och med att studiens syfte uppnåddes och i enlighet med Kristensson (2014) är denna metod 

att föredra för att beskriva upplevelser.   

 

Bekvämlighetsurval som användes ansåg författarna var lämpligt för att kunna nå ut till 

kvinnor som lever med endometrios utan att kontakta sjukvården. Urvalsmetoden kan ha 

gjort att potentiella deltagare kan ha uteslutits på grund av att de inte var medlemmar i 

Endometriosföreningen. Ett högre antal deltagare hade kunnat resultera i mer varierande svar 

än de som framkommit vilket hade kunnat påverka resultatet. Kristensson (2014) lyfter risken 

med att ett bekvämlighetsurval kan bli missvisande mot undersökningsgruppen i stort. För att 

undvika ett missvisande resultat bestod undersökningsgruppen av kvinnor som lever med 

endometrios och de som rekryterades var kvinnor som uppgav sig vara diagnostiserade med 

endometrios. Deltagarna rekryterades från olika delar av södra Sverige och en fördel som 

författarna uppfattade var att detta geografiska område täcktes relativt bra. Enligt 

Socialstyrelsen (2019) går det att utläsa att vården för kvinnor med endometrios är nästintill 

densamma i hela Sverige, vilket ökar urvalets överförbarhet till resten av landet. Deltagare 

från hela Sverige hade dock kunnat rekryteras för att ge ytterligare variation, geografisk 

spridning och tillförlitlighet i urvalet. Att urvalet inte inriktade sig på en specifik form av 

endometrios gav resultatet en större variation i form av symtom och påverkan från 

sjukdomen. Den större variationen av symtom och påverkan såg författarna som positivt för 

att fånga endometriosens bredd och visa att den påverkar kvinnor olika mycket. En annan 

aspekt i urvalet som kan ha påverkat resultatet är det breda åldersspannet, vilket visar 

endometriosens varierande påverkan under olika delar av livet.   

Undersökningen anses vara överförbar till liknande kontexter, där undersökningsgruppen 

består av kvinnor som lever med endometrios. Undersökningsgruppen bestod av kvinnor i 

Sverige och antalet drabbade är som tidigare nämnt likvärdig överallt i världen; var tionde 

kvinna (Bernuit et al., 2011; Socialstyrelsen, 2018). Därför är det rimligt att tro att 

undersökningen kan vara relevant och överförbar till andra kvinnor i världen. I 
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undersökningen ingick däremot endast nio deltagare vilket kan påverka överförbarheten till 

andra kontexter och länder eftersom ett större antal deltagare hade kunnat ge ett fylligare 

resultat. Det fanns en spridning på deltagarnas sjukdomsbild, från mild till svår endometrios 

som kan bidra till överförbarhet till andra kontexter. Däremot kan antagandet göras om att 

olika kulturer och samhällsfaktorer påverkar hemmets utformning, vilka aktiviteter som 

utförs och vilken utsträckning som de utförs i hemmet.  

 

Författarna genomförde semistrukturerade intervjuer baserade på en intervjuguide. I  enlighet 

med Graneheim och Lundman (2004) följde författarna intervjuguiden och använde den som 

ett stöd vid intervjuerna för att frambringa liknande struktur i alla intervjuer, samt ställde 

liknande frågor vilket ökade pålitligheten i studien. I enlighet med Wallén (1996) och 

Graneheim och Lundman (2004) justerades följdfrågorna som ställdes under intervjuns gång 

utifrån varje deltagare, därmed ansågs datan bli fördjupad samt att studiens pålitlighet ökade. 

Det medförde data med förståelse för deltagarnas individuella upplevelse av aktiviteter i 

hemmet. Under och efter pilotintervjun lades några frågor till i intervjuguiden eftersom 

författarna upptäckte att vissa områden var relevanta att inkludera, vilket framkom under  

pilotintervjun. Pilotintervjun ansågs innehålla tillräckligt med relevant data för att kunna 

användas i studien.  

 

Intervjuerna genomfördes främst över telefon då sju av deltagarna önskade det på grund av 

den rådande pandemin. Resterande genomfördes i form av ett fysiskt möte och ett 

videosamtal. Författarna uppfattade deltagarna som trygga vid samtalen, oavsett 

intervjuform. Det kan bero på att samma typ av introduktion av studien användes vid 

intervjuerna som författarna uppfattade gav deltagarna en känsla av trygghet. Författarna 

upplevde inte något avvikande i datan mellan intervjuformerna och mängden data var 

likvärdig. Författarna var inte erfarna intervjuare, vilket kan ha påverkat mängden och 

utformningen på följdfrågorna.  

Analysen genomfördes som en induktiv ansats och författarna strävade mot att utforska 

deltagarnas upplevelser objektivt. Graneheim och Lundman (2004) menar att det är en fin 

balansgång mellan att vara objektiv i analysen samtidigt som författarna har en viss 
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förkunskap och förutfattade meningar om undersökningsområdet. Författarna försökte att 

inkludera alla svar från deltagarna som kunde kopplas till studiens syfte för att utföra en 

objektiv analys. Författarna uppfattade det som en balansgång att välja ut meningsbärande 

enheter som inte var för korta eller för långa eftersom textens betydelse kan gå förlorad enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Det fördes kontinuerliga samtal mellan författarna för att 

hitta ett bra tillvägagångssätt gällande meningsbärande enheter samt kodning av 

analysenheterna.  

En svaghet i analysprocessen var att författarna var ovana vid att utföra kvalitativ 

innehållsanalys, vilket förlängde analysprocessen. I enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004) kan det ses som en fördel att analysenheterna granskades flertalet gånger. 

Kategoriseringsprocessen av koderna gjordes gemensamt mellan författarna för att kunna 

föra diskussioner kring kodernas innebörd samt enas, vilket Graneheim och Lundman (2004) 

menar stärker analysen tillförlitlighet vid utformningen av kategorier. I enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004) styrks studiens tillförlitlighet av redogörelsen av 

analysprocessen samt innehållsanalysens olika steg i tabell 1. Resultatet innehåller dessutom 

citat från intervjuerna för att läsaren ska kunna få en tanke om hur resultatet är motiverat för 

att stärka tillförlitligheten i enlighet med Graneheim och Lundman (2004).  

 
Slutsats och kliniska implikationer 

Aktiviteter i hemmet upplevs av deltagarna bli försvårade och begränsade på grund av 

trötthet och smärta. Denna begränsning gör deltagarna frustrerade. Att acceptera sin situation 

upplevs vara betydande för att ge möjlighet till att kunna finna icke-farmakologiska 

strategier. Dessa upplevs i vissa fall vara nödvändiga för att möjliggöra utförandet och en 

delvis bättre upplevelse av aktiviteterna i hemmet. Icke-farmakologiska strategier som 

upplevdes kunna underlätta utförandet av aktiviteter i hemmet var att sitta ner i duschen, 

använda handfatet som stöd vid toalettbesök och använda en pall som stöd när skorna ska 

knytas. Att välja kläder som är mjuka samt lätta att ta på och av, sitta ner vid kökssysslor, 

nyttja rullvagn och internet vid inköp av matvaror eller ta hjälp från nära och kära var andra 

användbara strategier. Många förberedde sig inför skoven genom att laga mycket mat och 

frysa in, städa lite varje dag och förvarna sin partner om att ett skov snart skulle komma. 
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Författarna anser att arbetsterapeuter borde vara mer självklara i ett tidigt skede för 

behandling av endometrios samt att arbetsterapeuter bör få större möjlighet att specialisera 

sig inom rehabiliteringsinterventioner vid endometrios. Författarna anser att arbetsterapeutens 

kompetens kan vara användbar i form av bland annat framtagande av individanpassade 

strategier, hjälpmedel, anpassningar av aktiviteter, fatigue management och anpassningar i 

hemmet.   

Fortsatt forskning inom hur personer som lever med endometrios utför aktiviteter utanför 

hemmet är relevant, då det i denna studie vagt framgår indikationer om att dessa aktiviteter 

också kan vara påverkade. Genom fortsatt forskning inom aktivitetsvetenskap och 

endometrios förväntas vårdpersonal, såsom arbetsterapeuter kunna utföra interventioner och 

ge råd som är relevanta för sjukdomen. Studier med fler deltagare som berör större 

geografiska områden kan också vara relevanta för att få en ännu större överförbarhet mellan 

olika kontexter. 
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Informationsutskick till mellanhand  

2020-03-04  

!  
Institutionen för hälsovetenskaper  

Till ordförande av endometriosföreningen 

Hur aktiviteter i hemmet upplevs av kvinnor som lever med endometrios - En 
intervjustudie 

Vi undrar om du vill vara behjälplig med att skicka ut ett informationsbrev till medlemmar 
från er förening som kan vara potentiella deltagare i studien.  

Tidigare forskning visar att livskvaliteten hos kvinnor med endometrios påverkas negativt. Vi 
anser att det är intressant att få ytterligare fördjupad kunskap i hur upplevelsen av utförandet 
av aktiviteter i hemmet ser ut för kvinnor med endometrios. Vi vill genom arbetet sprida 
information om eventuella svårigheter endometrios kan frambringa i utförandet av aktivitet i 
hemmet samt olika strategier som kan användas för att hantera endometrios i vardagen. Detta 
för att bidra med kunskap kring vad arbetsterapeuter skulle kunna tillföra i vården av kvinnor 
med endometrios.  

Studien kommer genomföras som en intervjustudie med ett önskat urval av svensktalande 
kvinnor, bosatta i Sverige samt som uppger sig vara diagnostiserade med endometrios. Vi 
skulle vilja inkludera 10-15 deltagare. Intervjuerna kommer genomföras antingen i ett fysiskt 
möte eller över telefon och kommer med deltagarnas godkännande att spelas in för att sedan 
transkriberas. Inspelningarna kommer förvaras inlåsta och efter avslutat examensarbete 
kommer de att förstöras.   

Det vi ber dig att göra är skicka ut ett informationsbrev om vår studie, som vi har författat, till 
medlemmar i er förening via mail. Medlemmarna kontaktar sedan oss vid visat intresse för att 
minska din inblandning.   
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Deltagande i studien kommer vara frivilligt i enlighet med “lag om etikprövning av forskning 
som avser människor’’ (16§ SFS 2003:4609). Deltagarna kommer att fylla i en 
samtyckesblankett innan inledd intervju samt informeras om att de när som helst kan avbryta 
sitt deltagande. Deltagarna kommer avidentifieras i den slutgiltiga kandidatuppsatsen för att 
skydda deras identitet.  

Studien ingår som ett examensarbete i arbetsterapeutprogrammet. 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar 

Karin Gutierrez Arvidsson 
Studerande på 
arbetsterapeutprogrammet 
e-post:  
ka2423ar-s@student.lu.se 

Wilma Eriksson 
Studerande på 
arbetsterapeutprogrammet 
e-post: 
wi1117er-s@student.lu.se

Handledare 
Lina Magnusson 
Biträdande Lektor 
Tfn: 046-222 19 33 
e-post: 
lina.magnusson@med.lu.s
e
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Informationsbrev till deltagare i studien  

2020-04-16  

!  
Institutionen för hälsovetenskaper  

Hur aktiviteter i hemmet upplevs av kvinnor som lever med endometrios - En 
intervjustudie 

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående intervjustudie som ingår som ett examensarbete i 
Arbetsterapeutprogrammet. 
Hur aktiviteter i hemmet upplevs av kvinnor som lever med endometrios - En intervjustudie 

Syftet är att undersöka hur aktiviteter i hemmet upplevs av kvinnor som lever med 
endometrios.   
Vi intresserar oss för detta eftersom vi upplever att det är viktigt att få en fördjupad 
uppfattning av hur kvinnor som lever med endometrios uppfattar utförandet aktiviteter i 
hemmet.  

Vi är två studenter vid Lunds universitet som läser till arbetsterapeuter. Vi skulle vilja göra en 
intervju med Dig. Den beräknas ta cirka en timme och genomförs av oss båda, Karin 
Gutierrez Arvidsson och Wilma Eriksson. Vi erbjuder plats för intervjun alternativt att Du 
själv föreslår plats eller att den genomförs över telefon.  
  
Med Din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun. Inspelningen kommer att förvaras inlåst. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att du behöver ange 
anledning till varför. Den information Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. 
insamlat material kommer förvaras på ett säkert sätt så att inte någon obehörig får tillgång till 
eller kommer i kontakt med den.  

Om Du vill delta ber vi Dig underteckna samtyckesblanketten och lämna till oss i samband 
med intervjun. 
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Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar 

Karin Gutierrez Arvidsson 
Studerande på 
arbetsterapeutprogrammet 
e-post:  
ka2423ar-s@student.lu.se 

Wilma Eriksson 
Studerande på 
arbetsterapeutprogrammet 
e-post: 
wi1117er-s@student.lu.se

Handledare 
Lina Magnusson 
Biträdande Lektor 
Tfn: 046-222 19 33 
e-post: 
lina.magnusson@med.lu.s
e
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Samtyckesblankett till deltagare i studien  

2020-04-16  

 
Institutionen för hälsovetenskaper  

Bilaga 3: Samtyckesblankett       

Jag har tagit del av informationen om undersökningen: Hur aktiviteter i hemmet upplevs av 
kvinnor som lever med endometrios - En intervjustudie. 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta 
när som helst utan att behöva ange orsak.  

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien. 

Underskrift av studiedeltagare 

_______________________________
___ 
Ort, datum 

_______________________________
___ 
Underskrift  

_______________________________
___  
Telefonnummer 

Underskrift av student 

_______________________________
___ 
Ort, datum 

_______________________________
___ 
Underskrift 

_______________________________
___  
Telefonnummer 
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Karin Gutierrez Arvidsson 
e-post:  
ka2423ar-s@student.lu.se 

Wilma Eriksson 
e-post: 
wi1117er-s@student.lu.se
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Intervjuguide 

2020-04-16  

 
Institutionen för hälsovetenskaper  

Datum:    

Intervju start kl:  Intervju slut kl: 

Hej!  

 

Vi är arbetsterapeutstudenterna Wilma och Karin från Lunds universitet. 

Tack för att du tar dig tiden att vara med i vår studie. Vi vill undersöka hur aktiviteter i 

hemmet upplevs av kvinnor som lever med endometrios. Intresset väcktes när vi såg att 

tidigare studier har lyft att kvinnor som lever med endometrios kan påverkas av sjukdomen i 

olika delar av livet, vi tyckte det saknades forskning kring hur kvinnor som lever med 

endometrios klarar sig hemma. Därför ville vi djupdyka inom hemmets aktiviteter. Vi 

kommer ställa lite frågor om hur det fungerar för dig hemma när du har endometrios-skov. 

Och om det är saker som du inte gör eller gör annorlunda när du får endometrios-skoven. I 

jämförelse med de dagar du är symtom/smärtfri och om du har några strategier för att klara 

av dagen.Är det någon fråga som du tycker känns känslig att svara på så är det okej att säga 

det. Det är inget tvång att svara på alla frågor. 

Ålder:               Kön:     

Sammanboende/Ensamboende:     

Antal boendes i hushållet:                                 Antal barn: 

Utbildning/skola:  
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Sysselsättning: 

När fick du din diagnos?: 

Vilka symtom påverkar dig mest i din vardag?:  

Samsjuklighet:  

Upplever du skillnad på dina symtom under de olika årstiderna?  

(Vinter, sommar) 

- På vilket sätt?  

- Berätta mer…  

Hur ser en typisk dag med endometrios-skov ut för dig från att du vaknar upp tills du 

går och lägger dig? 

- Vad brukar du göra när du har vaknat? 

- Berätta mer.. 

- Vad gör du sen?  

- Upplever du att endometriosen påverkar dig i samband med din morgonrutin? (Borsta 

håret, tvätta händerna, borsta tänderna, ansiktsvård, smink, övre hygien) 

- Hur känns det? 

- På vilket sätt? 

- (Har du några strategier för att underlätta… ?) 

- (Vad tror du skulle kunna hjälpa dig att utföra aktiviteten?) 

Vad brukar du göra sen… ? 

Upplever du att endometriosen påverkar dig i samband med av- och påklädning? 

- På vilket sätt? Påverkas ex ditt val av kläder? 

- (Har du några strategier för att underlätta … ?) 

- (Vad tror du skulle kunna hjälpa dig att utföra aktiviteten?) 

Vad brukar du göra sen.. Brukar du gå på toa? (återkommer kanske senare) 

Upplever du att endometriosen påverkar dig i toalettsituationer?  

- På vilket sätt? 
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- Har endometriosen någon påverkan på dina toalettbesök? 

- (Har du några strategier för att underlätta … ?) 

- (Vad tror du skulle kunna hjälpa dig att utföra aktiviteten?) 

Vad brukar du göra sen? Brukar du äta frukost? 

- Upplever du att endometrios-skoven påverkar dig när du äter/lagar frukost? 

Vad gör du sen? (Sysselsättning) 

- Hur påverkar endometriosen dig på/i… ? 

- (Arbetar du heltid? Hur många procent? Har det någon koppling till endometriosen?)  

- (Upplever du att din ekonomi påverkas av endometriosen? 

- Hur utspelar sig detta?) 

- Vad gör du när du kommer hem från… ? 

- (Påverkar detta dig när du är hemma igen? Hur?) 

  

- Har endometriosen någon påverkan på din energinivå?  

- På vilket sätt? 

- Hur påverkar din orkeslöshet dig när du ska göra sysslor hemma? 

- (Vad blir följderna om du inte vilar de dagar du har endometrios-skov?) 

- Hur upplever du att sömnen påverkas när du har skov? 

Vad brukar du göra sen… Brukar du äta/laga lunch/middag? 

Hur fungerar det med köksarbete när du har skov?  

- Brukar du laga mat?  På vilket sätt påverkar endometriosen dig vid matlagning? 

- Brukar du diska? 

- Har du några strategier för att underlätta köksarbetet för dig? 

- Är köket bra eller dåligt utformat för dig när du gör kökssysslor? (ex hög/låg 

bänkskiva, möjlighet att sitta ner?) 

- (Vad tror du skulle kunna hjälpa dig att utföra aktiviteten?) 
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De dagar som du har endometrios-skov upplever du då att städningen påverkas?  

Om du skulle tänka på hur det är att.. 

- Ex tvätta, våttorka, damma, putsa fönster, rengöra ytor, diska, bädda. 

- Upplever du att städningen blir påverkad när du har skov? 

- Hur känns det? 

- (Har du några strategier för att underlätta … ?) 

- Är det enkelt eller svårt för dig att komma åt att städa de ytor du vill i ditt hem? (ta 

dig fram, låg soffa, höga fönster m.m… ) 

- (Vad tror du skulle kunna hjälpa dig att utföra aktiviteten?) 

De dagar som du handlar upplever du då att endometrios-skoven påverkar dig?  

- (Ex påverkar vad du handlar, liten eller storhandling, bära kassar, packa in varor) 

- På vilket sätt? 

- Berätta mer…  

- (Har du några strategier för att underlätta … ?) 

- (Vad tror du skulle kunna hjälpa dig att utföra aktiviteten?) 

Hur funkar det när du badar/duschar när du har skov? 

- Upplever du att skoven påverkar dig när du duschar/badar? 

- Har du några strategier för att underlätta… ? 

- Sitter du på någonting när du duschar? 

- Är badrummet bra eller dåligt utformat för dig när du gör saker där?  

- (Vad tror du skulle kunna hjälpa dig att utföra aktiviteten?) 

Upplever du att endometriosen påverkar hur mycket du kan umgås med ditt/dina 

barn?  

- På vilket sätt? 

- Berättar mer…  

Upplever du att endometriosen påverkar hur mycket du kan umgås med dina nära och 

kära?  
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- På vilket sätt? 

- Berättar mer…  

Upplever du att endometriosen påverkar relationen med din partner? 

Upplever du att endometriosen har påverkat dina kärleksrelationer? 

- Berätta mer… vad innebär det för er relation?  

Finns det vissa aktiviteter i hemmet som är mer betydelsefulla för dig att kunna klara 

av?   

Finns det vissa aktiviteter som är mer betydelsefulla för dig övrigt att kunna klara av? 

- Är du nöjd med hur mycket tid du lägger på olika aktiviteter i hemmet när du har 

skov? 

- Finns det saker som du inte gör idag på grund av din endometrios som du skulle vilja 

göra där hemma? 

- (Matlagning, diska, städa) 

Hur ser en typisk dag utan endometrios-skov ut för dig? 

- Är det några delar som skiljer sig mycket åt när du inte har endometrios-skov? 

- (Vad brukar du göra när du har vaknat?) 

- Berätta mer.. 

- Vad gör du sen? 

När hittade du dina strategier? 

Fick du någon hjälp av sjukvården att ta fram strategier? 

Har du träffat en arbetsterapeut för din endometrios? 

Extra frågor: 

För att sammanfatta: Hur upplever du att det är att leva med endometrios i vardagen? 

- Berätta mer.. 

- Är det någon del i din vardagsrutin som du uppfattar som problematisk eller svår på 

grund av endometriosen? Vilken? 
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- Vad är det som fungerar bra i din vardagsrutin när du har skov? (strategier?) 

Hur ser du själv på framtiden? 

Innan vi avslutar intervjun, finns det något som du själv skulle vilja ta upp? 

- Som kunnat vara bra för oss att veta 

  
Tack för din tid. 

Önskar du ta del av studiens resultat?  

I sådana fall kan vi skicka ut den till din mail när den är färdigställd. 

JA:                                        NEJ:       

Ha en fortsatt bra dag!      
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