
Umeå universitet 
Statsvetenskapliga institutionen  

En fallstudie om Endometriosföreningen och dess möjlighet 
att påverka landstingspolitiker i Stockholms län 

Uppsats för C-seminariet i statsvetenskap vid Umeå universitet  
Vårterminen 2018 

Sofie Johnson 



Abstract  

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar personer med livmoder. Endometriosvården anses 
av många vara bristfällig. Patienter blir runtslussade och har svårt att få en tidig diagnos. 
Endometriosföreningen är en ideell förening som förutom att stötta drabbade patienter verkar för att 
påverka beslutsfattare.  
 
Syftet med denna studie är att kartlägga Endometriosföreningens försök att påverka 
landstingspolitiker i Stockholm. Studien, som är en fallstudie, ämnar att åskådliggöra hur 
Endometriosföreningen tar kontakt med landstingspolitiker och hur kontakten ter sig. Detta 
analyseras utifrån tre tematiker — Endometriosföreningens professionaliseringsgrad, hur kontakten 
mellan Endometriosföreningen och landstingspolitiker ter sig samt vilka potentiella utmaningar som 
finns för Endometriosföreningen. Resultatet utgår primärt ifrån tre telefonintervjuer och två 
mailintervjuer. En aktör från Endometriosföreningen och fyra politiker inkluderas. Materialet har 
analyserats utifrån ”the constant comparative method”.  
 
I resultatet kan ses att Endometriosföreningen har vissa problem gällande första tematiken, 
professionaliseringsgrad. Kontakt mellan parterna finns men är högst sporadisk och kräver specifika 
frågeställningar. Enskilda politikers intressen styr hur delaktig föreningen blir i den politiska 
kontexten. Vidare har flertalet utmaningar för föreningen utrönats, såsom fåtaliga medlemmar, 
bristfällig forskning om endometrios och att den politiska miljön styr föreningens arbete.  

Nyckelord: Patientförening, Endometriosföreningen, Stockholms läns landsting, landstingspolitiker, 

lobbying 
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1. Inledning 
 

På den politiska arenan finns allt från folkvalda, yrkesarbetande politiker till intressegrupper och 

patientföreningar. Förutom att intressegrupper kan få medias uppmärksamhet riktad mot specifika 

problem kan de ha samarbeten både med offentliga och privata aktörer vilket gör att ett tillträde 

inom politiken är möjlig (Neyroumande 2007). Folkvalda politiker kan rent praktiskt omöjligen 

samla in kunskap om allt eller lägga sitt fokus på alla frågor. Vad som hanteras på politikernas bord 

kan vara av omfattande karaktär men påverkas av faktorer både inom och utanför den innersta 

politiska kretsen. Allt från grupper som sysslar med lobbying, vanliga väljare till andra politiska 

aktörer är mer eller mindre med och påverkar vilka områden som fokuseras på (Klingelhöfer 2018, 

2). Det är just tack vare denna omöjlighet att adressera alla problem som intressegrupper kommer in 

i den politiska sfären (Cairney 2012, 171).  

 

Intressegrupper är privata aktörer som har för avsikt att försöka påverka beslutsfattare i den riktning 

gruppen strävar efter. Denna typ av lobbying är ett givet inslag inom politiken. Däremot är det 

oklart huruvida dessa gruppers påverkansstrategier har konkret påverkan på politiska beslut såsom 

lagstiftningar eller inte. Lobbying är handlingen när en grupp/individer försöker få makthavare att 

stötta exempelvis regleringar eller andra förslag som ligger i linje med vad de som lobbar anser 

lämpligast (Cambridge University Press). Vissa studier menar att denna typ av lobbying kan ha 

effekt på policybeslut (Klingelhöfer 2018, 1). Grupperna, som kan fokusera på allt från miljöfrågor 

till patientmakt, vill sprida sina frågor till beslutsfattarna. För att en intressegrupp eller 

patientförening ska öka sina chanser att bli hörda av aktörer med reell makt krävs en välfungerande 

organisation. Allt från ekonomiska resurser, hur många medlemmar som föreningen totalt företräder 

till huruvida intressegruppen besitter unik kunskap som makthavarna behöver styr deras möjligheter 

att påverka. Genom att mobilisera medlemmar kan gruppen i sin tur representera en stor grupp 

människor för att framföra det större kollektivets vilja (Knill och Tosun 2012, 86). Har en 

intressegrupp många medlemmar uppfattas denna oftast mer legitim och en grupp att beakta 

(Fraussen och Halpin 2017, 30).  

 

Just patientföreningar är en form av intresseorganisation som självfallet syftar till att främst påverka 

hälso- och sjukvårdspolitik förutom att ge stöd åt drabbade patienter. En viktig uppgift som är av 

angelägen karaktär för patientföreningar är att påverka hälsopolicys och få politikernas 
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uppmärksamhet riktad mot brister inom vården (Baggott och Jones 2014, 204). Studier om 

patientföreningar och vilken plats dessa har i politiken är något som inte genomförts i speciellt stor 

utsträckning tidigare. Den forskning som emellertid existerar pekar på att det ständigt ökande 

antalet patientföreningar sällan bidrar till politisk effektivitet, även om dessa i viss mån är 

involverade i politiska frågor (Souliotis et al. 2017, 474).  

 

I Sverige finns ett stort antal patientföreningar. Det finns dock inga säkra uppgifter på exakt hur 

många föreningar det finns totalt. FASS har på sin hemsida listat ett antal patientföreningar som valt 

att samarbeta med dem. Endast på den listan uppgår antalet patientföreningar till 50 stycken (FASS 

u.å.). En av de patientföreningar som är verksamma i Sverige är Endometriosföreningen. Det är en 

ideell förening som bildades 1989. Förutom att ge stöd åt drabbade syftar föreningen till att, som 

ovan nämnt, påverka politiker och beslutsfattare för att förbättra endometriosvården vilken många 

upplever som undermålig (Endometriosföreningen u.å.).  

 

Endometrios är trots det faktum att det är en godartad sjukdom ett tillstånd som förutom att orsaka 

stort lidande för den drabbade kan leda till många ofruktbara turer inom vården. Medicinskt orsakas 

endometrios av att celler liknande de i livmoderslemhinnan hamnar fel och fastnar på fel ställen. 

När dessa felplacerade celler börjar växa kan inflammationer blossa upp vilket i sin tur leder till de 

besvär som drabbade vittnar om. En handfull av de symptom sjukdomen kan leda till är svåra 

buksmärtor, ärrvävnad och problem med att kunna bli gravid. Det har beräknats att ungefär 10 % av 

alla personer med livmoder har sjukdomen, och flera av dessa är tonåringar (Andersson 2017, 16).  

 

Många, såväl patienter som Endometriosföreningen själva, vittnar om brister i vården. Trots 

endometriossjukdomens utbredning tar det i genomsnitt åtta år från de första symptomens debut till 

att korrekt diagnos fastställs. Tillståndet, likt många andra gynekologiska sjukdomar, kan ha diffusa 

symptom vilket möjligen är en del i svårigheterna med diagnostisering. Det finns ett stort intresse 

för att forska på dessa kvinnosjukdomar, men trots det är det svårt att överhuvudtaget söka 

forskningsmedel för dessa ändamål (Sandberg 2015). Sjukdomen är svårdiagnostiserad samtidigt 

som medel till forskning inte erhålls i någon större utsträckning. Hur kan föreningen påverka och ha 

kontakt med makthavare utifrån dessa ovan beskrivna förutsättningar?  

 

I början av 2018 gick Socialstyrelsen ut med nya riktlinjer som ska förbättra den bristande 

endometriosvården. I sitt pressmeddelande slår Socialstyrelsen fast, precis som 
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Endometriosföreningen menar, att kunskapsbristen inom vården måste minskas och att symptomen 

måste tas på allvar av all vårdpersonal. Dessa nypublicerade riktlinjer ska bidra till att vården inte 

bara ska förbättras utan även att vården ska bli mer jämlik (Socialstyrelsen 2018). Vid 

Socialstyrelsens förstudie om endometrios inför arbetet med riktlinjerna slog de fast att de under 

arbetet skulle rådgöra med företrädare för bland annat Endometriosföreningen 

(Endometriosföreningen u.å.).  

 

Endometriosföreningen har sitt säte i Stockholm, och Stockholms läns lansting (SLL) har fastslagit 

att ”[...] Stockholms läns sjukvårdsområde har sedan flera år ett gediget samarbete med 

patientföreningar” (Stockholms läns landsting 2016). På Karolinska Universitetssjukhuset i 

Huddinge har ett av få svenska endometrioscentrum upprättats. Detta centrum skapades 2011 och 

erbjuder högspecialiserad vård för patienter som lider av svår endometrios (Karolinska 

Universitetssjukhuset 2018).  

 

Trots flertalet förbättringar för endometriosvården finns aspekter som är outforskade, framförallt 

när avstampet tas i teorier om patientföreningar. Utifrån befintlig forskning framgår att det saknas 

studier som visar hur patientföreningar konkret kan påverka politiker och hur denna process går till 

(Souliotis et al. 2017, 474). Många studier vars fokus ligger på patientföreningar lyfter snarare hur 

föreningarna konkret kan hjälpa patienterna med exempelvis medlemstidningar eller stöd genom 

internetforum (Manchaiah 2017, 1851). Gemensamt för tidigare studier är att de inte gått på djupet i 

hur informationsutbytet mellan föreningar och politiker sker i praktiken. Med utgångspunkt i de 

kunskapsluckor som finns avser denna studie att åskådliggöra hur kontakten mellan 

landstingspolitiker och endometriosföreningen ter sig. Denna undersökning ämnar att kartlägga hur 

endometriosföreningen arbetar för att belysa sina medlemmars behov i relation till makthavare. Hur 

patientföreningar kan ge handfast stöttning åt sina medlemmar finns det någon sorts konsensus 

kring. Däremot ter sig opinionsbildandet tämligen outforskat. Hur mycket har SLL utgått från 

Endometriosföreningens krav och anvisningar vid upprättandet av Endometrioscentrumet på 

Karolinska sjukhuset i Huddinge? På vilket sätt blev representanter för Endometriosföreningen 

rådfrågande inför upprättandet av nationella riktlinjer för endometriosvården? Varför har det tagit 

29 år från att Endometriosföreningen bildades, vars delvisa syfte är att påverka makthavare, till dess 

att nationella riktlinjer för endometriosvården fastställdes av Socialstyrelsen?  

 

Samtliga ovanstående frågor avses inte att besvaras i sin helhet i denna studie men visar på 
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områdets omfattning och de kunskapsluckor som finns. Generellt sett saknas tydliga förklaringar på 

dessa och liknande frågor utifrån den tidigare forskningen om patientföreningar. Den fråga som 

studien kommer utgå ifrån är hur kontakten ter sig mellan Endometriosföreningen och makthavarna 

inom Stockholms läns landsting, vilket preciseras närmare i stycket nedan.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur Endometriosföreningen försöker uppmärksamma och 

påverka landstingspolitiker i SLL. Undersökningen ska mer konkret åskådliggöra vilka strategier 

Endometriosföreningen använder när de tar kontakt med makthavare inom landstinget och hur 

denna kontakt ter sig samt om den kan förstås och förklaras utifrån teorier om lobbying. Syftet ska 

besvaras med hjälp av fyra frågeställningar:  

 

— Hur går Endometriosföreningen tillväga för att uppmärksamma vården (och dess makthavare) på 

endometrios och hur tycker föreningen att kontakterna ter sig?  

— Hur upplever landstingsaktörer inom SLL kontakten och informationsutbytet med 

Endometriosföreningen?  

— Skiljer sig uppfattningarna åt mellan parterna om kontakten och samarbetet mellan 

landstingspolitiker och Endometriosföreningen? Om så är fallet, på vilket sätt?  

— Kan interaktionen mellan Endometriosföreningen och landstingspolitiker förstås och förklaras 

utifrån teorier om påverkan, i detta fall lobbying?  

 

1.2. Centrala begrepp  

 

I denna uppsats förekommer benämningen ”kvinna/kvinnor” för att tala om de 

endometriosdrabbade. Det bör förtydligas att alla inte nödvändigtvis behöver identifiera sig med sitt 

biologiska kön. Den korrekta benämningen är således att personer med livmoder kan vara 

endometriosdrabbade, oavsett upplevd könstillhörighet. Däremot kommer begreppen ”kvinna/

kvinnor” användas då mycket tidigare information utgår ifrån att det är just kvinnor (både biologiskt 

och självupplevt) som främst är endometriosdrabbade. 
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2. Teoretiskt ramverk 

Följande avsnitt hanterar tidigare studier och det teoretiska ramverket som denna undersökning 

utgår ifrån. Målsättningen är att belysa olika teorier som förklarar en intresseorganisations 

förutsättningar och vad som kan utgöra möjligheter eller utmaningar vid kontakt med makthavare.  

2.1. Intressegrupper och patientföreningar 

2.1.1. Intressebaserade modellen 

En första utgångspunkt är den intressebaserade modellen som förklarar vad som avgör huruvida en 

intresseorganisation kan ha politiskt inflytande eller ej. Först och främst beror en grupps framgång 

på hur föreningen ter sig organisatoriskt. Organisationsaspekten kan röra allt från ekonomiska 

resurser till storleken på gruppen och huruvida nya medlemmar frekvent värvas (Boscarino 2015, 

281-282). Således kan antagandet göras att större patientföreningar med omfattande resurser har 

bättre grundläggande förutsättningar för att bli hörda av politiker. Med god ekonomi och en stor 

medlemsskara ter sig möjligen en sådan patientförening som en grupp ”värd” att lyssna på för 

makthavare. 

En andra utgångspunkt rör det specifika ämnet intressegruppen hanterar. Är exempelvis sjukdomen  

som i detta fall komplex och kräver stor expertkunskap kan intressegruppen ha större makt att 

påverka då politikerna troligen inte besitter kunskapen själva och behöver ta hjälp utifrån (Wonka 

2017, 1006). I Endometriosföreningens fall handlar det alltså om hur svårbegriplig sjukdomen är 

och om föreningens ledning besitter den kunskap makthavarna kan behöva i beslutsfattande 

processer. Den tredje utgångspunkten handlar om huruvida det finns stor konkurrens olika 

intressegrupper emellan. Pluralismteorier förklarar detta som att grupperna befinner sig i en sorts 

marknad då det i demokratiska samhällen finns olika aktörer med olika makt. Teorier om pluralism 

och intressegrupper menar att länder med exempelvis flerpartisystem är gynnsamma områden för 

dessa grupper. Detta för att intressegrupper kan ge en röst åt människor som annars kanske inte har 

möjligheten att framföra sina frågor (Knill och Tosun 2012, 86-87). Med detta i åtanke torde 

Sverige vara ett land där intresseorganisationer åtminstone har möjligheten att tillträda politiken i 

teorin. Samtidigt innebär ”marknaden” med många grupper med olika intressen en begränsning. 
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Vilka ur mängden av patientföreningar får chansen att bli hörda och sticka ut på den stora 

marknaden som finns?  

 

2.1.2. Intressegruppers inflytande på agendasättningen och lobbying 

 

Även om patientföreningar eller andra grupper inte har makt att fatta beslut kan dessa vara delaktiga 

i att forma problem på olika vis som gör dem tillgängliga för makthavarna. Detta ämnar teorier om 

intressegrupper och agendasättningen att förklara. Den huvudsakliga uppgiften för intressegrupper 

när det handlar om agendasättningen är att sprida sin agenda, att få både politiker och den stora 

massan att få upp ögonen för ett problem. Genom att nå ut i samhället med sina hjärtefrågor kan 

intressegruppen få ett brett stöd av såväl befolkningen som makthavare, samtidigt som de kan 

fungera som en länk mellan människorna föreningen företräder och makthavarna (Halpin, Fraussen 

och Nownes 2017, 215). Intressegrupper kan dessutom försöka belysa ett problem på ett visst sätt. 

Grundtanken är att om en intressegrupp lyckas forma ett problem väl skulle det kunna ge upphov 

till en öppning på den ”politiska marknaden”. Emellertid måste den politiska marknaden vara redo 

för problemet vilket kan göra att grupper prioriterar problem att lobba för utifrån den förväntade 

framgången; 

”The initial and general expectation is that when political conditions are positive with respect to the 
likelihood of success on a given issue, groups are more likely to prioritize that issue” (Halpin, Fraussen och 

Nownes 2017, 219-220).  

Beroende på hur väl ett problem formuleras kan frågan, om det politiska klimatet är gynnsamt, 

plötsligt ses som ett reellt problem av flertalet aktörer, däribland makthavare vilket kan leda till 

politisk påverkan. För att göra ett, för intressegruppen viktigt problem, politiskt tillgängligt krävs att 

gruppen lyckas lägga fram problemet som allmängiltigt och trycka på problemets omfattning. Dessa 

teorier belyser att lobbying är en stor del av intressegruppers agerande då en utmaning för 

intressegrupper (förutom frågan hur ett problem ska formuleras) är att välja vilka frågor som ska 

lobbas för. I vissa fall väljer gruppen att lobba för det medlemmarna anser vara viktigast, i andra fall 

väljer aktörerna att lobba för vissa frågor utifrån konkurrens mellan den egna och andra, liknande 

grupper och i andra fall väljer grupperna att lobba för problem som, som ovan nämnts, gynnas av 

den aktuella politiken (Halpin, Fraussen och Nownes 2017, 216). 
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Lobbying kan ske både formellt och informellt. Som ovan nämnt innebär lobbying att individer 

eller grupper med liten makt försöker påverka beslutsfattare för att dessa ska fatta beslut som går i 

linje med vad de som lobbar vill. Studier har visat att interaktion med individuella politiker kan vara 

en väldigt god lobbyingstrategi som till och med kan vara mer effektiv än att lobba formellt genom 

att närma sig en större grupp politiker. Denna informella typ av lobbying innebär att 

intressegruppen kontaktar inflytelserika politiker för att föra en dialog och försöka dela med sig av 

intressegruppens agenda (Dutoit 2016, 183). Så kallade intergrupper nyttjar lobbying i stor 

utsträckning i exempelvis EU. Konkret betyder intergrupper skeendet när individer från olika 

grupper interagerar med varandra utanför de egna grupperna. Intergrupper är högst informella där 

politiker har god kontakt med personer utanför den politiska kontexten.  Dessa intergrupper är ett 

positivt inslag i vissa politiska kontexter då den informella kontakten bidrar med ny och 

mångbottnad information och kan fungera som en länk mellan olika aktörer. Ofta är intergrupper 

centrerade kring ett specifikt ämne vilket ger politikerna chansen att ordentligt sätta sig in i området 

och få en mer omfattande kunskap i frågan. Det har visat sig att intergrupper och informell 

interaktion har gett många intressegrupper en plats i den politiska kontexten där gruppen faktiskt 

har chans att påverka makthavarna (Dutoit 2016, 194-195).  

En avgörande aspekt som kan leda intressegrupper in på den politiska arenan är den expertkunskap 

grupperna besitter. Om beslutsfattarna behöver kunskap som endast besitts av en intressegrupps 

aktörer är det en essentiell faktor som kan leda till påverkan för gruppen. Är politikerna på något 

sätt i beroendeställning till en intressegrupp eller patientförening öppnas möjligheterna för 

påverkan. Förutom informations- och resursutbytet mellan grupper och politiker kan 

patientföreningar vara en viktig länk mellan potentiella väljare och politiker. Fattas ett beslut inom 

ett visst område kan politikerna i vissa fall vara beroende av att olika intressegrupper påverkar sina 

medlemmar så att dessa i sin tur blir positivt inställda till politikernas beslut (Knill och Tosun 2012, 

65). Avslutningsvis är viktiga faktorer för en framgångsrik intressegrupp goda resurser både i form 

av expertis som nämnts ovan, men även ekonomiska förutsättningar och tid och kompetens för de 

aktörer som verkar i gruppen (Van Ast 2017, 115).  

 

2.2. Tidigare forskning om patientföreningar 

 

Som framgått av inledningskapitlet finns det få studier som konkret berör patientföreningar i den 

politiska kontexten och som kan slå fast huruvida patientföreningar haft påverkan på de 
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beslutsfattande processerna (Baggot och Jones 2014, 207). Därav har fokuset i detta kapitel varit på 

intressegrupper och teorier om dessa som med största sannolikhet kan appliceras på 

patientföreningar. Trots fåtalet studier med denna undersöknings konkreta inriktning finns det 

många studier som fokuserar på patientföreningar i specifika nationer eller rörande speciella 

sjukdomar. Trots att dessa artiklar varken har sitt fokus på nödvändigtvis endometrios eller Sverige 

kan dessa studier vara till nytta för att visa vilka medel patientföreningarna kan ha till sitt 

förfogande för att påverka samt vilka utmaningar de kan stå inför.  

 

2.2.1. Patientföreningarnas möjligheter 

 

Inledningsvis diskuteras något som kan vara både en möjlighet och utmaning för patientföreningar, 

nämligen att deras arbete är känsligt för politisk förändring. Vissa nytillträdda politiker ämnar att 

stödja patientföreningar medan andra inte har detta intresse. Således är föreningarna och deras 

möjligheter eller utmaningar utlämnade till rådande politiska kontext, vilket är av vikt att ta i 

beaktning (Baggot och Jones 2014, 207).  

 

Något som både politiker, patientföreningar och forskare menar är att patientföreningar måste 

professionaliseras för att föreningarna ska få ett starkt fäste i den politiska sfären. För att göra detta 

krävs kapital. Utöver medlemsavgifterna behöver föreningarna ytterligare pengar. Ett demokratiskt 

sätt som belyses är att staten kan bidra med kapital till föreningar så att dessa ska ha chansen att 

vara ett givet inslag i hälso- och sjukvårdsbeslut. Nederländerna är ett exempel på när staten hjälper 

till att ge föreningarna status och kapital. Den nederländska staten har aktivt gjort patientföreningar 

delaktiga i beslutsfattandet och dessa ses som aktörer värda att lyssna på i den politiska kontexten 

(Van de Bovenkamp och Trappenburg 2010, 331).  

 

En studie som behandlar patientföreningar i England visar att många engelska patientföreningar har 

någorlunda regelbunden kontakt med politiker. Detta visar på att föreningarna kan ha en plats i 

politiken och att det i vissa länder finns ett politiskt intresse att ta patientföreningar i beaktning. 

Däremot visar samma studie att denna kontakt varierar kraftigt mellan olika föreningar. Medan 

vissa föreningar har frekvent kontakt med politiker har andra liten eller ingen kontakt alls (Baggot 

och Jones 2014, 205). Förutom att ha kontakt med politiker ger det goda förutsättningar för vissa 

föreningar att ha kontakt med individer som besitter medicinsk expertis. Genom dessa kontakter kan 

föreningarna i samarbete med de medicinskt kunniga få råd om ny forskning och hjälp att själva 
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initiera forskningsprojekt (Baggot och Jones 2014, 206).  

 

Det finns sammanfattningsvis flertalet möjligheter för patientföreningar att sätta sin sjukdom på 

agendan och visa att föreningen borde tas i beaktning. En studie som även den fokuserat på 

nederländska patientföreningar menar att föreningarna har en fördel när det gäller att sätta 

standarder för behandling av sjukdomen som föreningen företräder. Detta tillåter att patienternas 

perspektiv hamnar i fokus samt att visa vilka standarder i behandlingsfasen som är rimliga enligt de 

drabbade. Dessa standarder kan användas genom att sätta upp kvalitetskriterier som föreningen och 

patienterna menar att vården ska utgå ifrån. När föreningen sätter upp standarder finns tydliga 

beskrivningar och normer tillgängliga för beslutsfattare (Peeters, Delnoij och Friele 2014, 58).  

 

2.2.2. Patientföreningarnas utmaningar 

 

Enligt studier genomförda av The European Organization for Rare Diseases (EURORDIS) finns ett 

antal svårigheter för patientföreningar när det gäller sjukdomar där någon omfattande forskning 

ännu inte genomförts, som är fallet med endometrios. Svårigheter att få en korrekt ställd diagnos, 

bristfällig information och evidens i form av resultat från vetenskapliga studier och bristande 

sjukvård är gemensamma faktorer när det gäller outforskade sjukdomar. Detta framhålls vara en stor 

utmaning för patientföreningar. För att rå bukt på ovan nämnda svårigheter måste 

patientföreningarna arbeta för att remitterande verksamheter (de första stegen i vårdkedjan, såsom 

vårdcentraler) ska förbättras (Castillo-Esparcia och López-Villafranca 2016, 2425). Vidare förklarar 

denna studie av Castillo-Esparcia och López-Villafranca (2016, 2425) att utmaningarna till stor del 

består av hur patientföreningarna är utformade. Ett stort problem för många är bristande kapital 

samtidigt som de involverade i föreningarna ofta själva är berörda av sjukdomen i fråga vilket leder 

till begränsad förmåga att fokusera på föreningens arbete.  

 

En studie menar att patientföreningar är ett viktigt inslag i ett demokratiskt samhälle. När patienter 

mobiliserar sig i patientföreningar finns chansen att ohörda drabbade får komma till tals. Samtidigt 

belyser studien flera risker patientföreningar står inför. En risk som lyfts är att representanterna ur 

föreningen i värsta fall kan bli manipulerade och att dessa upplever att de, trots sitt engagemang, 

inte i praktiken har möjligheten att påverka politikernas beslutsfattande (Van de Bovenkamp och 

Trappenburg 2010, 330). Förutom bristande inflytande löper representanter som ämnar att vara 

aktiva på den politiska arenan risk att skapa interna konflikter inom föreningen. Medan vissa 
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aktörer menar att föreningens fokus ska ligga på konkret stöttning till patienterna menar kanske 

andra att den politiska kontexten är viktigare (Baggot och Jones 2014, 204).  

 

2.3. Operationalisering  

 

För denna studie har jag operationaliserat det teoretiska ramverket i ett antal faktorer som kan stärka 

patientföreningar i deras interaktion med makthavare samt beaktat de utmaningar som finns. Det 

som i tidigare studier framstår som de vanligaste faktorer som påverkar patientföreningarnas 

framgång utgör oberoende variabler. De tematiker som studeras är 1) grad av professionalisering, 2) 

kontakternas karaktär och 3) utmaningar, som var för sig sönderdelas i oberoende variabler. Den 

beroende variabeln som dessa i sin tur påverkar är interaktionen mellan politiker och föreningen.  

 

Föreningens professionaliseringsgrad har valts som den första tematiken att studera. En 

patientförenings kapital och antalet medlemmar är det som i stor utsträckning styr dess 

professionaliseringsgrad och i förlängningen möjligheterna att påverka och bli delaktig i den 

politiska kontexten.  

 

Endometriosföreningens professionaliseringsgrad 

 

— Hur ser föreningens ekonomiska situation ut, var kommer kapitalet ifrån? (Se Van de 

Bovenkamp och Trappenburg 2010, 331).  

— Hur ter sig föreningens organisation och storlek? (Jämför Van Ast 2017, 115).

Det andra temat fokuserar på interaktion, då tidigare studier har visat att föreningars kontakt med 

politiker kan vara allt ifrån jämn till icke-existerande. Samtidigt är det av högsta vikt för en förening 

att interagera med politiker för att kunna vara med och sätta agendan. Endometriosföreningens 

möjligheter att påverka har fångats genom de frågor som presenteras nedan i rubrik två. 

Hur ter sig kontakten mellan Endometriosföreningen och landstingspolitiker?  

 

— Hur ofta har föreningen och landstingspolitikerna kontakt och hur ter den sig? (Se Baggot och 

Jones 2014, 205).
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— Har Endometriosföreningen varit delaktig i politiska beslut? (Jämför Peeters, Delnoij och Friele 

2014, 58).

— Har Endometriosföreningen kontakt med medicinsk expertis? (Jämför Baggot och Jones 2014, 

206).  

 

Utmaningar har valts som en tredje tematik att studera då det ständigt rapporteras om  

endometriosvårdens brister. Således är det intressant att undersöka om, och i så fall vilka 

utmaningar föreningen har att hantera, för att i förlängningen se om detta påverkar föreningens 

genomslagskraft.  

 

Potentiella utmaningar att hantera för Endometriosföreningen  

— Finns det ett politiskt intresse att åhöra föreningens kunskap? (Se Van de Bovenkamp och 

Trappenburg 2010, 330).

— Anses medlemsantalet vara tillräckligt eller utgör medlemsbasen en utmaning? (Jämför Castillo-

Esparcia och López-Villafranca 2016, 2425). 

— Är forskningen om endometrios tillräcklig? (Se Castillo-Esparcia och López-Villafranca 2016, 

2425).  

 

Studiens resultat kommer presenteras i linje med de tre tematikerna för operationaliseringen. De 

tillhörande frågorna avses att inkluderas men kommer nödvändigtvis inte presenteras genom egna 

rubriker, utan snarare inkluderas i texten. Vidare lämnas det även öppet för att andra eventuellt 

relevanta aspekter kommer att framträda i samband med intervjuerna och dessa kommer då utöver 

dessa variabler att inkluderas i resultaten och där diskuteras närmare. Detta gäller även för de 

tabeller som inkluderas i resultatet som kan innehålla något annat formulerade frågor än de i 

operationaliseringen. 

 

3. Metod  
 
3.1. Forskningsdesign och val av fall 
 
Designen för denna studie tar formen av en fallstudie. Endometriosföreningen är fallet som ämnas 
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studeras mer djupgående. Föreningen har sitt säte i Stockholm varför studien avgränsas till 

Stockholm och landstingspolitikerna där. En avgränsning av detta slag torde verka gynnsamt då 

aktörerna verkar inom samma geografiska område och har samma vårdperspektiv att utgå ifrån. 

Baserat på teorier om intressegrupper och patientföreningar ter det sig som ett studieobjekt som 

skulle kunna bidra med beskrivande empiri. De teorier som beskriver patientföreningarnas 

möjligheter och utmaningar i den politiska kontexten ska vidareutvecklas om möjligt. Varför just 

Endometriosföreningen förefaller som ett intressant fall att studera är för att det ofta i media 

rapporteras om aktuella fall där patienter upplevt undermålig vård (Yoldas 2018). Med patienternas 

skräckberättelser från kvällstidningarna stående i kontrast till de förbättringar som sakta men säkert 

initieras är det intressant att undersöka hur föreningens interaktioner med landstingspolitiker ser ut.  

 

En fallstudie är ett rimligt val för denna studie då exempelvis en jämförande studie hade lett till ett 

flertal svårigheter. Att jämföra patientföreningar kan förvisso vara intressant men kan även innebära 

svårigheter då olika sjukdomar ter sig olika, både för drabbade och allmänheten. Skulle fallen likna 

varandra eller vara brett åtskilda? Baserat på ovanstående resonemang kan en fallstudie vara mest 

gynnsamt för denna undersökning då syftet består av att kartlägga en specifik förening. Genom en 

studie med fokus på endast en social miljö (föreningen) ges goda förutsättningar för att få en 

djupare förståelse för studieobjektet (Svensson och Ahrne 2015, 22). En nackdel med fallstudier är 

att en jämförande studie skulle kunna ge en större bredd och således öka chanserna att kunna 

generalisera i viss mån (Svensson och Ahrne 2015, 22-23). Med en fallstudie finns dock chansen att 

kunna gå på djupet varför denna design bedömdes mest lämplig för att uppnå denna studies syfte.  

 

3.2. Urval av respondenter  

 
Denna undersöknings empiri baseras primärt på semistrukturerade telefonintervjuer. 

Tillvägagångssättet för insamlingen redogörs för i nästkommande stycke. Urvalet av 

intervjupersoner kräver att den som ska genomföra studien väljer personer med störst insyn i det 

aktuella fallet som har en tydlig koppling till studieobjektet (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, 

40). De viktigaste intervjupersonerna för denna studie är en aktör/aktörer från 

Endometriosföreningen, som utgör fallet. Personerna i föreningens vilja och möjlighet att medverka 

var det som i största utsträckning styrde urvalet av intervjupersoner. Detta skulle kunna medföra att 

den som tackat ja är den mest entusiastiska eller den som har extra starka, specifika åsikter. Den 
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intervjuperson som tackade ja uppfyllde dock kriteriet att ha stor insyn i verksamheten och 

fördelarna vägde tyngre än de eventuella nackdelarna. Den person som intervjuats för att 

representera Endometriosföreningen är Christina Liffner (hädanefter refererad till som 

Intervjuperson 1) som tidigare varit suppleant och som valdes till ordförande på föreningens 

årsmöte i april 2018. Hon har suttit i styrelsen sedan år 2000 och torde således har gedigen insyn i 

föreningens arbete och eventuella kontakt med politiker. Då studien avgränsats till Stockholm finns 

ett begränsat antal personer som är aktuella för intervju varför antalet möjliga respondenter varit 

litet.  

 

För att nå studiens andra grupp av studieobjekt, landstingspolitiker, kontaktades de två 

landstingsråd med ansvar som rör hälso- och sjukvård vilka var Anna Starbrink (L), hälso- och 

sjukvårdslandstingsråd och Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd (hädanefter 

refererad till som Politiker 1). Anna Starbrink kunde inte delta och vidarebefordrade förfrågan till 

Cecilia Elving (L) som är ledamot i landstingsfullmäktige och sitter i sjukvårdsstyrelsen för 

Stockholms stad (hädanefter refererad till som Politiker 2). Då fokus i studien främst är på 

Endometriosföreningen skickades initialt inga fler intervjuförfrågningar till andra landstingsaktörer, 

då tyngdpunkten snarare hade legat på landstinget om ett stort antal tillfrågade politiker inkluderats. 

Vidare är det politiker som i någon mån har uppdrag rörande hälso- och sjukvården som är 

intressanta vilket gjorde urvalet naturligt begränsat. Ett försök att utöka landstingsrespondenterna 

skedde när den första intervjun med Marie Ljungberg Schött genomförts. Likt förfarandet vid ett 

snöbollsurval tipsade hon om ett ytterligare landstingsråd, Ella Bohlin (KD), som har större insikt i 

just endometriosvården varför en intervjuförfrågan skickades till henne. Ella Bohlin kunde 

emellertid inte delta varför antalet intervjuade landstingspolitiker endast blev två.  

Inga förfrågningar skickades till oppositionslandstingsråd. Däremot skickades frågor via mail till de 

oppositionslandstingsråd som har uppdrag rörande hälso- och sjukvården. Dessa var Dag Larsson 

(S), andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Jens Sjöström (S), ersättare i hälso- och 

sjukvårdsnämnden, Susanne Nordling (MP), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden samt Håkan 

Jörnehed (V), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden. De som svarade och som därmed ingår i 

denna studie är Dag Larsson (hädanefter refererad till som Politiker 3) och Andrea Söderblom-Tay 

(politisk sekreterare för Vänsterpartiet i SLL vilken vidarebefordrades mailfrågorna från Håkan 

Jörnehed, hädanefter refererad till som Politiker 4). Urvalet skedde framförallt av landstingsråd 

snarare än ledamöter i fullmäktige. Detta för att fullmäktige består av 149 ledamöter samt att det 
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finns en svårighet i att på förhand veta vilka som i tillräckligt stor utsträckning är involverade i 

hälso- och sjukvårdsfrågor. Landstingsråden, som först och främst är hel- eller halvtidsanställda, har 

dessutom föredragningsansvar i landstingsfullmäktige (Stockholms läns landsting u.å.). 

Bedömningen gjordes att landstingsråden torde ha störst insyn i frågorna som rör denna studie. 

Antalet landstingsråd är vidare tillräckligt begränsat för att ett naturligt urval ska ske. 

 

3.3. Intervjuer och material 

 

Alla respondenter har inledningsvis kontaktats via mail med en förfrågan om telefonintervju där 

även en kort beskrivning av denna studies grundläggande premisser har inkluderats. Detta för att ge 

de eventuella intervjupersonerna chansen att från början ge informerat samtycke, vilket är en viktig 

etisk aspekt att ta hänsyn till (Nilsson 2014, 162). Alla intervjuer har genomförts via telefon. Detta 

för att respondenterna ska delta med likartade förutsättningar. Alla samtal har spelats in via dator 

och sedan transkriberats för att ingen viktig information skulle gå förlorad. Detta skulle dessutom 

kunna gynna validiteten då det i efterhand går att kontrollera så intervjufrågorna stämmer mot 

operationaliseringen. Vidare har antalet respondenter troligen gynnats av att just telefonintervjuer 

använts som insamlingsmetod, då det kan vara mindre tidskrävande att gå med på en telefonintervju 

än en intervju ”på plats”. Nackdelar med detta tillvägagångssätt är att samtalet kan hämmas både av 

det faktum att samtalet spelas in (vilket kan påverka respondenten negativt, exempelvis att 

respondenten inte pratar lika öppet) och att kontakten mellan intervjuare och respondent inte blir 

lika tydlig som vid ett samtal där parterna träffas. De personer som tackat ja till en intervju har 

sedan själva fått bestämma tid för intervju i den mån det varit möjligt. Endometriosföreningen togs 

kontakt med via deras mailadress till föreningens presskontakt då det inte fanns några personbundna 

mailadresser tillgängliga. Alla landstingspolitiker har kontaktats via ett kontaktformulär på SLL:s 

hemsida där mailkontakt initierats.  

 

Vid intervjutillfället har respondenterna fått ringa upp när det passar dem och innan intervjuerna 

inletts har respondenterna tillfrågats om samtalet kunnat spelas in. Detta för att både 

transkriberings- och analysstadiet ska bli enklare och mer korrekt. Stödord har även skrivits ned 

under intervjuernas gång för att säkra ett visst material om tekniken inte skulle fungera. I slutet av 

varje intervju har respondenterna tillfrågats om dessa vill bli anonymiserade i den mån det går för 

att säkra ett etiskt tillvägagångssätt. Ingen av respondenterna önskade detta varför alla presenteras 

med namn. Eventuella citat till denna studie har skickats till respondenterna för godkännande om de 
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önskat det. Direkt efter avslutad intervju har en första transkribering skett för att eventuella aspekter 

som inte fångats på inspelningen inte skulle gå förlorade. Något som styrker studiens reliabilitet är 

att intervjuerna spelats in vilket gör att respondenternas egna ord och exakta citat finns att tillgå. 

Vidare ger möjligheten att ställa följdfrågor vid dessa typer av intervjuer chansen att undvika 

missförstånd. Denna typ av fördelar som minskar risken för slumpmässiga fel är något som kan öka 

studiens reliabilitet (Esaiasson et al. 2012, 63). Konkret analysteknik redogörs för i nästkommande 

underkapitel.  

 

Intervjumetoden som använts är semistrukturerade intervjuer som både ger en chans för den som 

intervjuar att vara väl förberedd samtidigt som en viss mån av flexibilitet finns att tillgå. Det finns 

inga fasta svarsalternativ vilket tillåter respondenten att förklara sina tankar mer utförligt. Den som 

intervjuar kan ställa följdfrågor som möjligen inte tänkts på innan, men som likväl kan gynna 

studiens resultat eller för att klargöra otydliga aspekter. Intervjuerna utgår dock från ett 

frågeformulär med likartade frågor för alla respondenter, vilket underlättar analysstadiet. Med 

färdiga grundfrågor minskar risken att intervjuaren av misstag glömmer bort vissa aspekter vilket 

kan leda till ett inkomplett resultat eller att ledande frågor ställs, vilket skulle påverka studiens 

validitet negativt (Nilsson 2014, 151-157). De som fått frågor via mail har fått svara på färre, men 

likartade frågor. Insamlingen vid mailfrågor blir dock olik situationen vid en telefonintervju vilket 

bör tas i beaktning. Att få ett större antal respondenter sågs dock vara viktigare än att 

intervjusituationen blev olik för vissa respondenter. Det som kan vara negativt för denna studie och 

minska chansen att kunna generalisera är att antalet respondenter är litet. Totalt inkluderas endast 

fem personer varav tre är intervjuade via telefon och två via mail. Syftet för denna studie utgör dock 

en naturlig begränsning där antalet möjliga respondenter är litet från början. Detta behöver inte göra 

studien otillförlitlig, empirin kan ge en beskrivning av studieobjektet men eventuell generalisering 

ska ske med stor försiktighet.  

 

Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att resultatet är svårare att generalisera än vid 

exempelvis enkätundersökningar. Intervjuer tar både längre tid och det kan visa sig vara en 

utmaning att få tag på intervjupersoner. Således blir antalet respondenter mindre än vid en 

enkätundersökning. Däremot kan respondenterna i denna undersökning, trots att de är få till antalet, 

ge djupgående svar på frågor vilket inte kan samlas in på samma sätt med enkäter (Nilsson 2014, 

150). Ytterligare en risk med intervjuer som tillvägagångssätt är den så kallade intervjuareffekten, 

d.v.s. att den som intervjuar med allt från tonfall till ledande frågor riskerar att påverka 
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intervjupersonens svar (Nilsson 2014, 163). Chansen att kunna samla in djupgående kunskap och att 

kunna samtala med alla aktörer vägde dock tyngre än eventuella risker. Frågeformulären 

intervjuerna utgått ifrån återfinns i bilagorna 1 och 2. I bilaga 3 återfinns mailfrågorna. Utöver 

intervjusvaren kompletteras empirin av offentliga dokument såsom tjänsteutlåtanden från SLL; 

detta för att kunna ställa specifika svar mot offentliga dokument som visar mer konkret hur vissa 

aspekter kan förstås och förklaras.  

 

3.4. Analysmetod  

 
Analysmetoden som används för det insamlade materialet är den så kallade ”constant comparative 

method”. Från analysstadiets början har intervjusvaren ställts mot varandra samt ställts mot denna 

undersöknings oberoende variabler genererade från studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis vid 

detta förfarande skapas preliminära kategorier. Alla intervjusvar har hela tiden jämförts med 

varandra för att upptäcka mönster som kommit fram. Allteftersom tydligare mönster börjar utrönas 

blir kategorierna mer precisa. När kategorierna och det underliggande materialet bearbetats väl är 

nästa steg att försöka kartlägga hur kategorierna hänger samman (Lindgren 2014, 33).  

 

Ett sätt för att förenkla denna analysmetod är att försöka reducera materialet. Detta sker genom att 

identifiera centrala begrepp som förekommer i intervjuutskrifterna som sedan fördelas under olika 

nyckelord eller kategorier. Materialet kan reduceras om många till synes olika utsagor beskriver 

samma företeelse (Lindgren 2014, 37). En tidig kategorisering skedde genom att grovt dela in och 

sammanfatta alla textrader ur transkriberingarna under preliminära kategorier. Alla etiketter har 

ständigt jämförts med varandra för att kunna koda de utsagor som återkommer. Kategorierna har 

med tiden kunnat bli mer precisa och fördelas under operationaliseringsrubrikerna. Denna 

analysmetod har använts för att studien i stor utsträckning går ut på att jämföra hur 

Endometriosföreningen kontra landstingspolitiker ser på de olika kategorierna som framstått som de 

mest centrala i operationaliseringen. En mer detaljerad beskrivning av kategoriseringarna och 

tillvägagångssättet återfinns i bilaga 4.                                                                                                         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3.5. Källkritik  

En viktig aspekt rent källkritiskt är att i så stor mån som möjligt använda sig av primärkällor, d.v.s. 

personer som själva varit delaktiga i det som berättas. Det är en fördel om alla respondenter har 

varit nära händelseförloppet eller aspekterna som undersöks vilket säkerställer god och korrekt 

information. En ytterligare faktor som påverkar en källas tillförlitlighet är huruvida den är 

oberoende eller ej (Esaiasson et al. 2012, 283). I denna studie förekommer till stor del primärkällor. 

Respondenterna är alla i viss mån delaktiga i det som undersöks. Däremot finns det en svårighet i 

att veta vilka politiker som är allra närmast det som undersöks vilket skulle kunna utgöra en risk. 

Det kan också finnas en risk att de överdriver sin egen betydelse i sammanhanget. Att källorna är 

oberoende går inte att slå fast för denna studies respondenter. Politiker har högst troligt saker de 

förvisso vet om men som de väljer att inte ta upp i en intervjusituation. Vidare är politikerna 

företrädare för politiska partier vilket kan göra att eventuell känslig fakta inte kommer fram. 

Gällande aktörer från Endometriosföreningen torde dessa självfallet också vara trogna sin 

organisation och således inte lyfta aspekter som sätter föreningen i dåligt ljus. Däremot är det just 

dessa respondenter som troligen har allra störst insyn i studieobjektet med tillhörande 

frågeställningar. Framförallt aktörer från Endometriosföreningen är tydliga primärkällor, precis som 

landstingsaktörerna, trots svårigheter i att veta vilka specifika personer som är inblandade i 

studieobjektet i störst utsträckning. Dessa källkritiska aspekter torde inte göra studien otillförlitlig, 

men är likväl viktiga att ha i åtanke.  

3.6. Sökstrategi till teoretiskt ramverk  
 
Litteratursökningen har utgått ifrån systematiska sökningar och kompletterats med slumpmässig 

sökning. Sökningarna har framförallt gjorts genom databasen Scopus. Vissa sökningar har gjorts 

genom Umeå Universitetsbiblioteks databas. Ett fokus som fann sig naturligt var att söka på 

engelska termer då dessa gav flest sökresultat. Sökorden som förekommit mest i olika 

kombinationer var: patients’ organisation, communication, lobbying, endometriosis, interest groups, 

strategy, politics och health care. Genom att kombinera dessa termer på olika vis fanns merparten av 

de studier som använts. Systematisk sökning är ofta ett mycket användbart tillvägagångssätt då 

syftet är att söka efter litteratur kring specifika ämnen (Rienecker och Stray Jørgensen 2014, 138). 

Avgränsningarna för sökningen har varit att språket ska vara på engelska eller svenska, att alla 
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artiklar skulle vara ”peer-reviewd” samt att artiklarna helst inte skulle vara mer än 10-15 år gamla. 

Det konkreta urvalet av artiklar har skett genom att läsa abstractet samt slutsatsen.  

4. Resultat 
 
Detta kapitel kommer till sitt upplägg utgå från den operationalisering som gjordes i kapitel 2.3. De 

tre aspekterna som undersöks är Endometriosföreningens grad av professionalisering, hur kontakten 

mellan föreningen och landstingspolitikerna ter sig samt en genomgång av Endometriosföreningens 

utmaningar. Empirin detta kapitel till störst del baseras på är tre semistrukturerade telefonintervjuer 

och två mailintervjuer. 

4.1. Endometriosföreningens professionaliseringsgrad  

 
4.1.1. Föreningens kapital  

Endometriosföreningen får sitt allra största kapital från medlemsavgifter men de får även ta del av 

bidrag från landstinget. Dessa två inkomstkällor är de allra största för föreningen. För föreningar av 

relativt liten storlek, som är fallet med Endometriosföreningen, tillkommer ofta även gåvor eller 

andra bidrag men dessa utgör inte någon markant skillnad på föreningens ekonomiska situation. 

Endometriosföreningen slår tydligt fast att dessa, och andra typer av bidrag, gör att föreningen i sina 

mått mätt kan nå viss framgång. Intervjuperson 1 menar att en av föreningens allra största 

framgångar var när de kunde producera en film om endometrios som de kämpat för att kunna skapa 

i flera år. Denna film producerades tillsammans med läkare och fokuserade på hur det är att leva 

med endometrios och hur det är att vara närstående till någon som är drabbad. Denna film gjordes 

förvisso inte med bidragspengar utan från arvsfonder, men detta menar Intervjuperson 1 indirekt är 

pengar från politiker. Dessa bidrag är förutom medlemsavgifter den stora inkomsten för 

Endometriosföreningen varför samarbetet, som utgörs av bidrag och intressepolitik från föreningen, 

ses som en betydande aspekt i kontakten mellan föreningen och politikerna (Intervjuperson 1).  

Hälso- och sjukvårdsnämnden i SLL fördelar varje år pengar till olika organisationer som ansöker 

om det. I gengäld vill landstinget att föreningarna ska bedriva intressepolitik, det vill säga att 

föreningen dels ska sprida ut kunskap i samhället om sin patientgrupp och dels delge 
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landstingspolitikerna samma kunskap. Denna kunskap ska nå både landstingspolitiker och 

förvaltningsplanen (Politiker 1). I ett tjänsteutlåtande från SLL slås fast att: 

”Syftet med bidragen är att stödja och stimulera ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete som 
förstärker eller kompletterar hälso- och sjukvården. Tillgängliga budgetmedel är 18 700 000 kr” (Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 2017, 1).  

För att få dessa bidrag behöver föreningarna uppfylla tydliga kriterier. Ibland kan kraven från 

landstingets sida se olika ut beroende på var man söker pengar ifrån, det finns många olika kvoter 

(Politiker 2). Några av kraven som måste uppfyllas för att kunna godkännas för bidrag är att 

organisationen ska vara ideell, vara tillgänglig för alla inom målgruppen  samt att föreningen måste 

ha haft en dokumenterad verksamhet i minst ett år. Ett av landstingets prioriterade områden är att ge 

bidrag till föreningar som rör kroniska sjukdomstillstånd (Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017, 1-2). 

Det finns fem prioriterade områden och det föreslagna beloppet för kroniska sjukdomstillstånd är 1 

532 800 kr, lägst belopp av de fem prioriterade områdena (Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017, 2).  

Bidragen ska som ovan nämnts bidra till att landstingspolitikerna får in gedigen kunskap från 

föreningarna om vad den berörda patientgruppen behöver och tycker. Enligt en landstingspolitiker 

är denna kunskap av yttersta vikt som dessutom måste kompletteras med impulser från sjukvården 

och tjänstemännen som verkar där. Patientföreningar menas ofta ha en nära dialog med 

professionerna som verkar i sjukhus och det anses vara viktigt att sjukvården från sitt håll har en bra 

kontakt med anhöriga via patientföreningarna. Med impulser från både sjukvården och 

patientföreningarna får politikerna ett omfattande underlag, och bidragen ses som ett sätt att stödja 

dialogen patientföreningar och sjukvårdens professioner emellan (Politiker 1). Politikerna uppfattar 

således kunskapsinsamlingen, som främjas av bidragen, som en viktig del av samarbetet med 

patientföreningarna. De intervjuade politikerna vet inte hur det konkret ser ut för 

Endometriosföreningen när det gäller deras kapital. Politiker 1 anser dock att 

Endometriosföreningen är en relativt stor grupp, som således torde ha ett gott kapital från 

medlemsavgifter. Politiker 1 hänvisar till tjänsteutlåtanden, såsom det refererade ovan på frågan om 

föreningens ekonomi. För Endometriosföreningen är dessa bidrag av vikt både för att kunna vara 

delaktiga i den politiska kontexten och för att syssla med påverkansarbete. Båda parter är alltså 

överens om att bidragssystemet är viktigt. För politikernas del handlar det om att främja 

föreningarnas insamlande av kunskap medan föreningen i stor grad är beroende av bidrag. Som 
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nämns nedan är Endometriosföreningen enligt de själva en liten grupp medan Politiker 1 uppfattar 

föreningen som relativt stor, se tabell 1.  

4.1.2. Föreningens organisation och storlek 

Ytterligare en aspekt som kan verka avgörande för en förenings professionaliseringsgrad är 

storleken, både i verksamma företrädare och aktiva medlemmar (som i sin tur bidrar med kapital). 

Intervjuperson 1 menar att Endometriosföreningen är organiserad utifrån tre grundpelare. Först och 

främst ämnar föreningen att stötta kvinnor med endometrios och deras omgivning, för det andra ska 

föreningen informera om sjukdomen och hur det är att lida av den. Föreningen ska enligt den tredje 

grundpelaren påverka så mycket som möjligt och arbeta med lobbying, vilket innebär att ha starka 

politikerkontakter. För att göra detta behöver föreningen både företrädare och medlemmar, som kan 

bidra med kapital såväl som kunskap. Endometriosföreningen har varken många företrädare eller 

medlemmar om en ser till alla som är drabbade. Såsom slagits fast tidigare i studien har ungefär 

10% av alla personer med en livmoder endometrios. I Sverige skulle detta i grova drag motsvara 

200 000 personer. I nuläget har Endometriosföreningen knappt 2000 medlemmar, vilket endast 

motsvarar en hundradel (Intervjuperson 1). Således har föreningen avsevärt färre medlemmar än 

vad som skulle kunna vara möjligt. Endometriosföreningen har dessutom få företrädare som arbetar 

aktivt i föreningen. Företrädarna har länge varit samma skara och det är ett återkommande problem 

i föreningar där många av företrädarna är sjuka (Intervjuperson 1).  

Politiker 1 menar att det från politikernas sida är viktigt att ha goda kontakter med 

patientföreningarna samtidigt som de måste vara fristående från politikerna. Vidare resonerar 

Politiker 1 kring att det till viss del går att tillmäta betydelse till en patientförenings storlek.  

”Hur mycket man kan tillmäta betydelse är ju om de har två medlemmar eller om de har 10 000. Så lite 
spelar det roll men jag tror att vi lyssnar lika mycket på de allihopa” (Politiker 1). 

Fördelen med att vara en stor förening är att det lättare går att påvisa problem när en förening har 

många patienter bakom sig. Problemen föreningarna försöker uppmärksamma politikerna på blir 

lättare tagna i beaktning om föreningen har ett stort medlemsantal än om enstaka personer närmar 

sig politikerna och menar att det är en sjukdom som drabbat ett fåtal personer. Det viktigaste för en 

förening och dess organisation är att ha en stor medlemsskara, för att på så sätt kunna ta reda på vad 
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den drabbade gruppen vill och sedan föra fram det på ett strukturerat och rimligt sätt (Politiker 1). 

Politiker 2 menar även hon att storleken utan tvekan påverkar föreningens resurser men att 

medlemsskaran inte påverkar föreningens chanser att vara opinionsbildande. Sammanfattningsvis 

kan alltså slås fast att landstingspolitikerna ser på en förenings storlek lite ambivalent. Å ena sidan 

menar de att alla föreningar blir beaktade, medan de å andra sidan menar att en förening med en stor 

medlemsskara bakom sig blir mer självklar att åhöra. Ur Endometriosföreningens perspektiv är det 

en uppenbar nackdel att ha få medlemmar och företrädare, både för att kapitalet blir mindre och för 

att möjligheterna att syssla med påverkansarbete blir begränsat. I nuläget har 

Endometriosföreningen alltså reducerade möjligheter att arbeta med samtliga tre grundpelare 

organisationen kretsar kring.  

 

Som svar på studiens frågeställningar kan slås fast att Endometriosföreningen försöker 

uppmärksamma landstingspolitiker på endometrios på olika vis. Till viss del kan bidrag såsom 

arvsfonder eller ekonomiskt stöd från landstinget bidra till att föreningen kan göra större projekt. 

Vidare ska landstingets bidrag göra så att föreningen i större utsträckning kan samla in kunskap om 

sin patientgrupp för att föra vidare impulserna till politikerna. Exempelvis ger alltså bidrag som 

beviljas föreningen en bättre chans att uppmärksamma politiker på endometrios, då föreningens 

motprestation är att ge politikerna ett underlag som kan användas. Överlag ter det sig dock svårt att 

uppmärksamma endometrios, både på grund av brister i den egna organisationen och svårigheter att 

genomföra möten. För politikerna är bidrag ett bra sätt att samarbeta. Genom bidrag får de kunskap 

de annars hade haft svårt att själva samla in. Återkommande från alla politiker är vikten av att 

föreningarna ska vara som ett bollplank och kunna bidra med ett gediget kunskapsunderlag. Det 

som skiljer uppfattningarna åt är att Endometriosföreningen ser tydligare begränsningar med hur 

organisationen ter sig medan landstingspolitikerna inte uppfattar detta som en tydlig svaghet.  

 

I tabell 1 nedan summeras översiktligt hur de olika respondenterna ställer sig till de olika aspekterna 

från operationaliseringen. Ett x anger att respondenten håller med om frågan/påståendet. Ett - anger 

att ett svar ej framkommit/att respondenten inte vet. Ingen markering betyder att respondenten inte 

håller med. Markeringarna har samma betydelse i samtliga kommande tabeller. Det bör noteras att 

Politiker 3 och 4 inte mottog exakt samma frågor som de andra landstingsaktörerna. 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Tabell 1. Endometriosföreningens professionaliseringsgrad.  

4.2. Hur ter sig kontakten mellan Endometriosföreningen och landstingspolitikerna? 

 
4.2.1. Hur ofta har parterna kontakt, med vilka aktörer, och hur ter den sig? 

 

Respondenten från Endometriosföreningen anser generellt sett att kontakten med landstingspolitiker 

är ganska bra men att kontakten inte är frekvent. Intervjuperson 1 framhåller att kontakt sker vid 

specifika sammankomster. De nyupprättade nationella riktlinjerna för endometriosvården har varit 

ett arbete som gjort kontakten mellan landstingspolitiker och Endometriosföreningen något tätare. 

Vid sådana tillfällen handlar det oftast om att båda parter deltar i seminarium, där både företrädare 

för föreningen och landstingspolitiker är närvarande. Kontakten sker i princip uteslutande när 

föreningen har en specifik frågeställning de arbetar med (Intervjuperson 1). De tillfällen då kontakt 

sker organiserat och relativt frekvent är när hälso- och sjuvårdsnämndens presidium träffar HSO 

(funktionshindersrörelsen i samverkan) ett par gånger om året (Politiker 3). Endometriosföreningen 

är en av medlemsorganisationerna i HSO Stockholm (HSO i Stockholms län 2016, 7). 

Ett vanligt tillvägagångssätt för att kontakta makthavare är att söka efter högre uppsatta politiker. 

Exempelvis har föreningen skickat frågor till alla Sveriges EU-parlamentariker. Sådana utskick sker 

för att få upp endometrios i medvetandet, men den konkreta kontakten sker med landstingspolitiker 

då specifika frågor tas upp (Intervjuperson 1). Detta instämmer Politiker 2 i, hon menar att många 

patientföreningar skickar information till exempelvis alla 149 ledamöter som sitter i 

landstingsfullmäktige. Det kan handla om årsredovisningar eller liknande dokument föreningen vill 

att många politiker tar del av. Även om ett personligt intresse för endometrios finns är det vanligast 

att ”råka” träffas i olika sammanhang. Enskilda möten förefaller vara ovanligt bland politikerna 

(Politiker 2). Landstingspolitikerna tar i regel endast kontakt med Endometriosföreningen när de 

Intervjuperson 1 Politiker 1 Politiker 2 Politiker 3 Politiker 4

Får föreningen 
ekonomiskt stöd 
av landstinget?

x x - - -

Är föreningen liten till 
antal aktörer och 
medlemmar? 

x - - -
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vill ha information eller om de fått frågor på annat håll och upplever att de måste söka kunskap 

utifrån. Vill föreningen verkligen ha kontakt måste de själva ta initiativ (Intervjuperson 1).  

Politiker 1 menar att hon aldrig tackat nej till att träffa eller samtala med en patientförening om de 

hört av sig. I detta instämmer alla informanter vilket framgår i tabell 2. Ofta sker kontakten vid 

exempelvis runda bordet-samtal tillsammans med andra aktörer såsom läkemedelsföretag. Precis 

som Intervjuperson 1 menar hon att det oftast är Endometriosföreningen som tar initiativ till kontakt 

(Politiker 1). Generellt, ur landstingspolitikernas perspektiv, är kontakten med patientföreningar 

viktig. Politiker vill gärna fånga upp kunskap som underlag till beslutsfattandet och se hur 

patienterna upplever vården. De flesta föreningar, såsom Endometriosföreningen gjort, kontaktar 

själva politiker och försöker bjuda in till möten eller samtal (Politiker 2).  

 

Ett konkret exempel då landstingspolitiker själva kontaktar Endometriosföreningen är när en fråga 

dyker upp på den politiska agendan, såsom ärenden i hälso- och sjukvårdsnämnden. Då kontaktas i 

regel den berörda patientföreningen för att politikerna ska kunna ta del av deras synpunkter i den 

aktuella frågan innan ett beslut fattas (Politiker 4). Detta förefaller dock vara relativt ovanligt sett 

till de andra politikernas uppfattningar. Politiker 1 belyser att det snarare är viktigt att föreningen 

ska fungera som bollplank, de ska kunna delge politikerna premisser från vården och visa vad som 

inte fungerar, inte nödvändigtvis vara konkret delaktiga (Politiker 1). 

Gällande vilka politiker kontakt sker med lyfter Politiker 1 vikten av att etablera starka kontakter 

med ett flertal aktörer i sitt landsting. Samtidigt är det ofta enskilda politiker som har huvudansvaret 

för kontakten med en patientförening (Politiker 1). Huruvida en patientförening är delaktig är högst 

beroende på vilka politiker föreningen har kontakt med menar Politiker 2. De heltidsarvoderade 

politikerna är de som har störst kontakt med föreningarna. Det finns olika förutsättningar för olika 

politiker att göra föreningarna delaktiga (Politiker 2). Även om Endometriosföreningen deltar i 

olika seminarier tillsammans med landstingspolitiker när tillfället ges menar Intervjuperson 1 att 

kontakten främst är med enskilda personer, ofta så få som en eller två. Hon förklarar att detta till 

viss del beror på tidsbrist, både för föreningens och politikernas del. Generellt är det mest lämpligt 

att ta kontakt med de heltidsarvoderade landstingsråden.  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4.2.2. Har Endometriosföreningen varit delaktiga i politiska beslut?  

 

Intervjuperson 1 menar att landstingspolitiker generellt lyssnar på Endometriosföreningen. Däremot 

är det ett fåtal gånger som kontakten parterna emellan lett till någon större förändring. Snarare 

handlar merparten av kontakten om att föreningen ska vidarebefordra patientupplevelser till 

politikerna som sedan ”gör vad de vill” med informationen, eller snarare har det som underlag som 

kan tas i beaktning. När det gäller ett av de största politiska besluten Endometriosföreningen varit 

delaktig i skedde det snarare av en slump än välarbetade politiska kontakter. Företrädare från 

Endometriosföreningen fick höra att Socialstyrelsen skulle ta fram nationella riktlinjer för tre 

sjukdomar: 

 

 "Den som då var handläggare på Socialstyrelsen, han visste inte om att den sjukdomen existerade 

 överhuvudtaget men jag träffade honom flera gånger och han blev väldigt intresserad och det blev 

  endometrios, psoriasis och epilepsi som man tog fram riktlinjer för” (Intervjuperson 1).  

 

När föreningen fått igenom att endometrios skulle vara en av de tre sjukdomarna genomfördes ett 

seminarium som anordnades av SLL. Under detta seminarium berättade en företrädare från en 

projektgrupp inom landstinget hur de bland annat ska genomföra en gapanalys (jämföra den 

nuvarande prestationen med den möjliga prestationen). I samband med detta seminarium upplevde 

företrädarna från Endometriosföreningen att de blev hörda och har ombetts att lämna in ett 

remissvar till politikerna (Intervjuperson 1). Politiker 4, till skillnad från de andra respondenterna, 

menar att dessa typer av sammankomster ofta resulterar i politisk aktion och delaktighet för 

Endometriosföreningen, som är en förening i alla fall Vänsterpartiet haft kontakt med.  

”Ofta resulterar möten med patientföreningar i att vi lägger exempelvis en skrivelse i hälso- och 
sjukvårdsnämnden eller en interpellation eller motion i landstingsfullmäktige för att lyfta de frågor som vi 

blivit uppmärksammade på i mötet med föreningarna” (Politiker 4). 

I Stockholm finns endometrioscentrum på både Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset. Hur 

processen med att upprätta dessa centrum gått till kan ingen respondent svara på då detta skedde 

innan de var aktiva landstingspolitiker. Däremot har kontakt mellan landstingspolitiker och 

Endometriosföreningen lett till att Vänsterpartiet lade en motion i fullmäktige där de föreslog att 

landstinget skulle upprätta en tydlig strategi för att öka kunskapen om endometrios i de första 
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stegen i vårdkedjan. Det föreslogs att landstinget skulle utvärdera sina insatser gällande 

endometrios. 2015, när denna motion behandlades i landstinget skrev partiet en debattartikel för att 

ytterligare lyfta frågan. Dessutom har partiet i år släppt en rapport med deras förslag för en mer 

jämställd vård och då var en företrädare för Endometriosföreningen involverad som deltagare i ett 

panelsamtal (Politiker 4). Även Politiker 2 menar att hennes parti, Liberalerna, varit delaktiga i att 

föra fram endometrios på agendan, med skillnaden att föreningen inte varit speciellt delaktiga. 

Liberalerna skrev in till budgeten att endometriosvården är oacceptabel och att ändringar måste ske. 

Politiker 2 menar alltså att hennes parti fått in endometrios i budgeten, trots ett annorlunda 

tillvägagångssätt från Vänsterpartiet. De är däremot överens om att föreningen varit delaktiga i  

vissa politiska beslut, se tabell 2.  

4.2.3. Vikten av kontakt med medicinsk expertis 

Intervjuperson 1 framhåller att Endometriosföreningen har tätare kontakt med aktörer med 

medicinsk expertis snarare än politiker. Föreningen träffar specialistläkare regelbundet i olika 

sammanhang. Formellt träffas föreningen och personer med medicinsk expertis ungefär två gånger 

om året och deltar då i specialistläkares möten. Där får föreningen en chans att tala om vilka frågor 

som är aktuella för föreningen, vidarebefordra medskick från deras medlemmar eller ställa frågor 

till läkarna. Föreningen är generellt mer delaktig i andra sammanhang än de politiska, där chansen 

att träffa många aktörer är godare. Ett exempel är att Endometriosföreningen deltar i olika 

skolsköterskekongresser vilket de gjort i ungefär 15-20 års tid. Sammankomster där föreningen har 

chans att träffa många personer ses som det mest gynnsamma när antalet företrädare är litet 

(Intervjuperson 1). Alltså prioriteras kontakten med vårdpersonal för att sprida kunskap på 

tjänstemannanivå. En stark uppfattning finns att de dock blir hörda vid de tillfällen då både 

föreningen och landstingspolitiker deltar i samtal. Samtidigt medger Intervjuperson 1 att föreningen 

inte är delaktiga i den politiska kontexten på ett optimalt vis. Hon menar att det förvisso blivit bättre 

nu jämfört med förr men att frågan om endometrios fortfarande är ganska försummad på ett 

politiskt plan.  

För landstingspolitikerna kan föreningen fungera som en länk mellan professionen i sjukvården och 

politiken. Förutom att kanalisera medlemmarnas synpunkter framhålls att föreningens kunskap och 

åsikter förutom att nå politikerna även måste nå professionen. För politikerna är det viktigt att veta 

vad som inte fungerar, men detta ska även vara ett underlag till professionen som i praktiken arbetar 
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med dessa frågor (Politiker 2). Politiker 1 framhåller att politiker förutsätter att det finns en god 

kontakt mellan föreningen och professionen. Att de specialkunniga läkarna och verksamheterna har 

kontakt med föreningen är av allra största vikt för att alla instanser ska ha samma information.  

Som svar på frågeställningarna kan sägas att Endometriosföreningen försöker uppmärksamma 

politiker på endometrios utifrån flera tillvägagångssätt. En del kan vara att skicka ut information till 

så många som möjligt, eller söka sig till politiker som är högt uppsatta för att försöka få in 

endometrios på agendan, likt informell lobbying. Den tydligaste kontakten från föreningens sida var 

när Socialstyrelsen tog fram riktlinjer som sedan gicks igenom på ett seminarium tillsammans med 

landstingspolitiker. Däremot är det tydligt att föreningen själva måste ”trycka på” för att vara 

delaktiga. Kontakten förefaller vara sporadisk med ett fåtal politiker. Således är det relativt svårt att 

på ett omfattande vis uppmärksamma politikerna på endometrios. Gällande särskilda 

frågeställningar går politikerna i princip alltid med på ett möte eller samtal. Landstingspolitikerna 

menar att möten med Endometriosföreningen kan ske vid exempelvis seminarier men då sker det 

snarare slumpvis än att båda parter har stämt träff. Angående konkreta frågor, såsom de nationella 

riktlinjerna är politikerna intresserade av att få in åsikter från föreningens sida. Ett utstickande fall 

som förekommer i denna empiri är då ett enskilt parti varit aktiva i endometriosfrågan och själva 

tagit kontakt för att få in synpunkter som underlag till exempelvis motioner. Det kan sägas att 

uppfattningarna är relativt samstämmiga. Kontakten är inte frekvent utan kräver specifika 

frågeställningar. Utgångspunkterna är däremot olika, för landstingspolitikernas del handlar det 

mycket om mängden föreningar och förslag som de hanterar vilket utgör en belastning, ibland kan 

det ses som tidseffektivt att söka information själv istället för att kontakta föreningen. Föreningen å 

sin sida kan inte lägga allt fokus på att försöka stämma möten med politiker, vilket sällan leder till 

något om det inte finns en aktuell fråga.  

 

Tabell 2. Hur ter sig kontakten mellan Endometriosföreningen och landstingspolitiker? 

Intervjuperson 1 Politiker 1 Politiker 2 Politiker 3 Politiker 4

Är det föreningen som 
oftast tar initiativ till 
möten/samtal? 

x x x x -

Föreningen har främst 
kontakt med enskilda 
politiker

x x - x -
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4.3. Potentiella utmaningar att hantera för Endometriosföreningen  

4.3.1. Politikernas intresse och den politiska miljöns påverkan  

I intervjuerna förefaller en utmaning för Endometriosföreningen vara att både enskilda politiker och 

den politiska kontexten påverkar arbetet. Intervjuperson 1 menar att det under valår ofta sker 

politikerinitierad kontakt till föreningen. Inför förra valet kontaktade flertalet företrädare från olika 

politiska partier föreningen. Framförallt ville politikerna ha grundkunskap om sjukdomen och vad 

föreningen ansåg i olika frågor. Vidare menar Intervjuperson 1 att politikerna antagligen inser att 

Endometriosföreningens medlemmar är en viktig väljargrupp varför kontakt initieras från 

politikernas håll i princip uteslutande i valtider. I tabell 3 kan ses att flertalet respondenter håller 

med om att den politiska miljön i stor utsträckning styr den uppmärksamhet som endometrios får. 

Även ur landstingspolitikernas perspektiv beror föreningens chanser att påverka mycket på politiskt 

intresse. Efter att Politiker 2 kom in i landstinget var frågan om endometriosvården en av de första 

frågorna hon började driva. Det menar hon är anledningen till att vården blir bättre i just Stockholm, 

för att det snarare finns ett politiskt tryck än att kontakten med föreningen påverkar. Istället för att 

konkret samarbeta med Endometriosföreningen valde SLL att genomföra en enkät som skickades ut 

till många av länets 16-åringar med frågor om problem med mensvärk och liknande. Efter denna 

enkät tog politikerna fram en rapport om brister i vården. Det förefaller som att föreningen inte varit 

delaktiga i detta arbete, utan att denna enkät och rapport skedde på politikernas initiativ. 

Patientföreningarna är viktiga för att de är med och höjer kunskapen, däremot är det osäkert 

huruvida föreningen deltar i det politiska arbetet. Politikerna är de som konkret driver frågan om 

endometrios och får in det i budgeten (Politiker 2).  

 

Vill föreningen träffas så 
sker det generellt 

x x x x x

Har föreningen varit 
delaktiga i politiska 
beslut? 

x - x - x

Är det viktigt att 
föreningen har kontakt 
med medicinsk expertis?

x x x - -

Intervjuperson 1 Politiker 1 Politiker 2 Politiker 3 Politiker 4
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I intervjuerna framkommer ett mönster som talar för att enskilda politikers privata intressen styr 

kontakten och samarbetet. 

”Vad gäller endometrios så är flera av mina partikamrater djupt engagerade i den frågan och de har haft/
har kontakt med Endometriosföreningen” (Politiker 3).  

Politiker 2 menar att om en politiker får upp ögonen för endometrios så bidrar det självklart till ett 

större politiskt agerande. Hon uppfattar att ett vanligt tillvägagångssätt när en politiker fått upp 

ögonen för en fråga är att själv läsa in sig på området med tidningsartiklar eller debattartiklar som 

föreningen skrivit. Detta tycks vara vanligt, att politiker som är privat intresserade av en fråga 

snarare tar del av sådant föreningen skrivit än att initiera kontakt (Politiker 2). Även från 

Endometriosföreningens sida bejakas detta. Politikerna har förvisso väldigt många frågeställningar 

att hantera men de politiker som träffar föreningen, oavsett vem som initierat kontakt, har i princip 

alltid en personlig relation till endometrios (Intervjuperson 1).  

4.3.2. Konkreta svårigheter kopplade till Endometriosföreningen  

 

En uppenbar utmaning för Endometriosföreningen är antalet företrädare och medlemmar. Sett till 

sjukdomens utbredning är medlemsantalet litet och dessutom är många företrädare sjuka i 

endometrios vilket försvårar arbetet. I Endometriosföreningen värvas sällan nya företrädare, samma 

personer är aktiva i princip hela tiden vilket är ett vanligt problem för föreningar där många 

företrädare är sjuka. Vidare är det svårt för föreningen att arrangera möten själva. Både politiker och 

företrädarna för föreningen har begränsat med tid och ett stort problem är att politiker är så 

upptagna att det inte kommer speciellt många när föreningen väl arrangerar något. Istället försöker 

föreningen stävja dessa problem genom att själva försöka ”hänga på” när politikerna eller andra 

aktörer arrangerar möten. Då handlar det främst om skolsköterskekongresser eller möten med 

specialistläkare (Intervjuperson 1). Att en stor utmaning ligger i att vara en liten förening håller flera 

respondenter med om, däremot uppfattar inte politikerna nödvändigtvis Endometriosföreningen som 

liten.  

En utmaning som Politiker 2 lyfter är att endometrios länge varit en nedprioriterad sjukdom. 

Kvinnosjukdomar överlag är ofta underforskade vilket bidrar med svårigheter. Utan ett omfattande 

forskningsunderlag är det svårare att komma med konkreta förslag på lösningar eller behandlingar. 
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Vidare menar Politiker 2 att ett problem för föreningen är att en korrekt ställd diagnos kan dröja.  

 

 ”En stor anledning till det [att det tar sju år från första symptom till rätt diagnos, sic] är vad som 

kallas ”patient delay”, att man inte söker vård och det är ju mycket för att det finns myter kring att det gör 

     ont att ha mens” (Politiker 2).  

 

Detta hänger samman med att endometrios generellt är en underforskad sjukdom. Många myter 

florerar kring kvinnorelaterade problem vilket bidrar till att varken vårdpersonal eller drabbade 

alltid kan veta vad som är problemet (Politiker 2). Intervjuperson 1 håller med om att både 

allmänhetens okunskap och bristerna i de första stegen i vårdkedjan är ett problem, men menar att 

det snarare är politikerna som måste agera för att stävja problemen: 

 "Det är att få ut kunskapen om endometrios till hela samhället [som är föreningens största  

 utmaning]. Framförallt till unga kvinnor och deras omgivning så att de får en tidig diagnos och då 
 måste ju politikerna se till att det finns resurser för det, och det måste finnas kunskap inom  

   sjukvården, den är inte tillräcklig” (Intervjuperson 1).  

 

Ytterligare utmaningar som Politiker 1 framhåller är att Endometriosföreningens krav ibland kan gå 

emot vad politikerna anser. Vid frågan om Endometriosföreningens krav på regionala 

behandlingsprogram svarar hon att det förvisso är bra med sådana åtgärder men att det kommer med 

sina svårigheter. 

”Jag tycker att krav på regionala behandlingsprogram är ganska bra, sen är det inte alltid säkert att vi kan 
tillmötesgå alla krav och vi har ju nationella riktlinjer som Socialstyrelsen ger på hur vi ska behandla en 
massa sjukdomar. Det kan jag tycka är jätteviktigt, det är viktigare att vi följer dem än att vi har regionala 

behandlingsprogram” (Politiker 1). 

Som svar på frågeställningarna är det tydligt att Endometriosföreningens försök att uppmärksamma 

landstingspolitiker på endometrios i högsta grad kan försvåras av ovan nämnda faktorer. Att 

företrädarna är sjuka innebär begränsade chanser till aktivt arbete, och föreningen ter sig snarare 

prioritera att möta skolsköterskor eller specialistläkare för att utbyta åsikter med dessa grupper. 

Samtidigt är just endometrios en underforskad sjukdom, vilket skulle kunna förklara varför just 

möten med specialistläkare prioriteras. Landstingspolitikerna ser ibland svårigheter med 

föreningens krav vilket gör att samarbetet försvåras när de olika parterna har olika förhållningssätt 
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till vissa frågor. Således skiljer sig uppfattningarna parterna emellan. Landstingspolitikerna kan se 

problem med olika krav som inte passar in i politikernas arbete medan föreningens syn på 

utmaningarna handlar om föreningens kapacitet. Det alla parter är överens om är att endometrios är 

en nedprioriterad sjukdom, men Endometriosföreningen uppfattar mer tydligt att det är något som 

även ligger på politikernas bord, inte bara föreningen själva eller vetenskapen.  

 

Tabell 3. Potentiella utmaningar att hantera för Endometriosföreningen 

 

5. Analys 

Gällande professionaliseringsgrad kan sägas att Endometriosföreningen har en klassisk ekonomisk 

situation. Merparten av kapitalet kommer från medlemsavgifter vilket sällan är tillräckligt. För att 

stärka föreningens ekonomi krävs bidrag från andra källor (Van de Bovenkamp och Trappenburg 

2010, 331). Endometriosföreningen får bidrag av landstinget vilket enligt dem ökar deras chanser 

att påverka. Med bidrag kan föreningen genomföra projekt för att uppmärksamma såväl 

allmänheten som politiker på endometrios. Ett problem är dock det lilla antalet företrädare och 

medlemmar i föreningen. Många företrädare är sjuka vilket utgör en begränsning för föreningens 

organisation. Det är ett problem som bekräftas av tidigare studier, att just företrädarna kan vara få 

till antalet och dessutom sjuka (Castillo-Esparcia och López-Villafranca 2016, 2425). 

Landstingspolitikerna menar dock att alla föreningar blir hörda oavsett storlek. Enligt en studie är 

det tydligt att olika föreningar har olika mycket kontakt med politiker (Baggot och Jones 2014, 

205). Denna studie berör England men både England och Sverige kan ses som pluralistiska varför 

denna studie torde kunna indikera att så är fallet även i Sverige. Bilden av sporadisk kontakt är 

tydlig i denna undersökning. Vidare slår tidigare studier fast att företrädarna för föreningen, både 

hur många till antalet och den expertis de besitter är av största vikt för föreningens framgång (Van 

Ast 2017, 115), vilket talar emot att alla föreningar skulle bli hörda på samma vis.  

Intervjuperson 1 Politiker 1 Politiker 2 Politiker 3 Politiker 4

Politiken är det som mest 
styr om föreningens frågor 
kommer upp på agendan 

x x x - x

Att vara en liten förening 
kan innebära utmaningar 

x x - - -

Bristande forskning är ett 
problem 

x - x - -
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Vissa stater gör patientföreningarna aktivt delaktiga i beslutsfattandet och har gjort föreningarna till 

aktörer som mer eller mindre är självklara att inkludera (Van de Bovenkamp och Trappenburg 2010, 

331). Gällande hur kontakten ter sig parterna emellan ser inte Endometriosföreningen sig själva 

som en tydlig del av politiken. Det handlar snarare om att föreningen vid specifika tillfällen görs 

delaktiga men att frågan om endometrios fortfarande är försummad på ett politiskt plan. Politikerna 

menar däremot att Endometriosföreningen är viktig och ett självklart inslag i politiken. Det kan 

sägas att Endometriosföreningen till viss del är delaktig i politiken men inte på ett aktivt vis. 

Politikerna bekräftar ovan nämnda studie tydligare än vad Endometriosföreningen gör.

Studier har visat att det är vanligt förekommande att politiker skapar olika program eller 

arbetsgrupper för att inkludera ett flertal föreningar som kan få sprida sitt budskap (Baggot och 

Jones 2014, 205). Detta kan bekräftas av intervjusvaren där det framkommer att hälso- och 

sjukvårdsnämndens presidium träffar HSO ett par gånger om året, där Endometriosföreningen ingår. 

Det förefaller viktigt för föreningar att bli delaktiga i större grupper för att uppnå goda kontakter 

med politiker. Att vara medlem i ett brukarråd skulle kunna stävja problemet att både föreningen 

och politiker har begränsat med tid. Ingår föreningen i ett sådant kan de förutom att dela kunskap 

med andra föreningar säkra en relativt frekvent kontakt med politikerna. 

 

En framgång för föreningen var när de fick in endometrios som en av tre sjukdomar där nationella 

riktlinjer skulle upprättas. Enligt tidigare studier är detta ett av de bästa sätten att ta tillvara på sin 

kontakt med politiker. Genom att vara med och sätta standarder för sjukdomen ges ett tydligt 

underlag till såväl tjänstemännen som politikerna samtidigt som föreningen framstår som en viktig 

aktör (Peeters, Delnoij och Friele 2014, 58). Endometriosföreningen har i enlighet med tidigare 

studier agerat helt rätt för att nå inflytande. Svaret på frågeställningen om kontakten parterna 

emellan kan förklaras utifrån teorier om lobbying framstår tydligt av ovanstående resultat. Den 

informella typen av lobbying är ett vanligt tillvägagångssätt för föreningen som närmar sig enskilda 

aktörer och får in endometrios på agendan. Enligt en studie är informell lobbying en vanlig strategi 

för föreningar då det är lättare att kontakta enskilda aktörer med makt för att föra en dialog än att 

kontakta landstinget i stort (Dutoit 2016, 183). Intervjusvaren bekräftar detta till viss del då 

föreningen mest har kontakt med enskilda politiker som själva är engagerade i endometrios. Vidare 

är framgången med nationella riktlinjer ett resultat av informell lobbying. Förvisso kontaktades inte 

en politiker, utan en ansvarig person från Socialstyrelsen. Genom informella kontakter bidrog 

föreningen till att just endometrios fick riktlinjer vilket tydligt stärker teorier som menar att 
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informell lobbying kan vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att påverka. Det har även visat sig 

att denna typ av lobbying kan bidra med positiva effekter på politiken då föreningarna med sina 

informella kontakter bidrar med ny information som dessutom kan länka samman aktörer (Dutoit 

2016, 194-195). Även detta kan styrkas av resultatet. Genom riktlinjerna stärktes kontakten mellan 

föreningen och politikerna. Föreningen bads vidare lämna in ett remissvar och blir således delaktiga 

i en stor förändring av endometriosvården. Av intervjuerna framgår att den formella kontakten är 

sporadisk och sällan leder till beslut, men att föreningen vid tillfällen då de tillämpat informell 

lobbying nått, i föreningens mått mätt, stor framgång.  

 

Ytterligare en aspekt som framkommit i tidigare studier är att det ger goda möjligheter för en 

patientförening att ha kontakt med personer som besitter medicinsk expertis. Med sådana kontakter 

har föreningen en chans att få goda råd om ny forskning eller själva få hjälp att initiera nya 

forskningsprojekt (Baggot och Jones 2014, 206). Detta förefaller redan vara en stor del av 

Endometriosföreningens arbete då de två gånger per år deltar i möten med specialistläkare och 

dessutom prioriterar att vara delaktiga på skolsköterskekongresser snarare än att försöka få kontakt 

med politiker. Politikerna menar även de att denna kontakt är viktig, framförallt för att föreningen 

kan fungera som en länk mellan professionen i sjukvården och politikerna. Föreningen tillsammans 

med den medicinska expertisen skulle kunna ses som en sorts intergrupp då dessa av politikerna 

förväntas ha en god och nära kontakt utanför sina egna grupper. I sådana fall skulle denna kontakt 

kunna bidra till stor påverkan då dessa typer av intergrupper bidrar med ett gediget 

kunskapsunderlag som dessutom hjälper föreningen att komma in i den politiska kontexten (Dutoit 

2016, 194-195). Således kan även kontakten med medicinsk expertis förstås genom teorier om 

lobbying. Genom nära samarbete med medicinsk expertis, likt en intergrupp, skapar parterna egna 

grupper utanför de traditionella kontexterna och utbyter information och utgångspunkter i vården 

som de gemensamt kan delge politikerna.  

 

I valår ser föreningen ett större intresse för föreningens frågor från politikernas håll. Gällande 

föreningens utmaningar kan sägas att känsligheten inför den politiska miljön är av vikt vilket 

bekräftas av studier som menar att föreningars framgångar till stor grad har att göra med vilka 

politiker som sitter vid makten och hur politiken i övrigt ter sig (Baggot och Jones 2014, 207). 

Föreningen har större chans att uppmärksamma politiker på endometrios i valtider. Ur föreningens 

perspektiv kan detta möjligen uppfattas som opportunism snarare än ett genuint intresse då 

föreningens medlemmar kan vara en viktig väljargrupp. Detta kan påverkas av att endometrios inte 
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är en allmänt känd sjukdom, då kända sjukdomar lättare får jämn uppmärksamhet (Baggot och 

Jones 2014, 205). Enligt tidigare studier skulle dock det ökande intresset för endometrios under 

valtider kunna utnyttjas till föreningens fördel. Ofta ser föreningar till att lobba för specifika frågor 

när ”tiden är rätt”, exempelvis när frågan kan gynnas av den aktuella politiken (Halpin, Fraussen 

och Nownes 2017, 216).  

 
5.1. Avslutande diskussion 

 

Syftet med denna studie är att åskådliggöra hur Endometriosföreningen försöker uppmärksamma  

och påverka politiker i SLL. Hur tar föreningen kontakt med politiker och hur ter den sig? Det 

förefaller tydligt att kontakten är sporadisk och högst beroende på föreningens initiativtagande 

samtidigt som de upplever ett bra bemötande när interaktion väl sker. Politikerna upplever 

föreningen som ett viktigt inslag som kan delge kunskap men föreningen görs sällan aktivt delaktiga 

från politikernas sida. Gemensamt för båda parterna är att tidsbrist är ett stort problem. Föreningen 

har genom organisatoriska svårigheter problem att kunna lägga fokus på politikerkontakter medan 

politikerna har många intressenter att ta i beaktning. Föreningen, likt många andra föreningar, har 

många sjuka företrädare (Castillo-Esparcia och López-Villafranca 2017, 2425). Därför prioriteras 

ofta kontakten med medicinsk expertis, trots att föreningen skulle vilja ha mer resurser för att 

interagera med politiker. Politikerna tar ett tydligare avstånd från föreningarna, som ska vara 

separerade från politiken och endast utgöra ett bollplank medan föreningen vill vara uppenbart 

delaktig i beslut. Vidare finner politikerna det inte alltid nödvändigt att kontakta föreningen, utan 

kan ofta istället själva söka information eller initiera åtgärder utan föreningen. Upplevelserna skiljer 

sig åt parterna emellan då politikerna inte ser några problem med att föreningen inte är mer delaktig 

än i nuläget. Föreningen å sin sida upplever att det är de som måste ta initiativ om kontakt ska ske, 

trots att politikerna återkommande lyfter hur viktig föreningen är. Konkreta sätt för att 

uppmärksamma politikerna på endometrios är tydligast då föreningen ser en öppning i politiska 

frågor och ”passar på” att lobba informellt. Effekterna av att lobba just taktiskt är något som tydligt 

bekräftas av tidigare studier (Halpin, Fraussen och Nownes 2017, 216). Sammanfattningsvis har 

frågeställningen om interaktionen mellan parterna kan förklaras genom teorier om lobbying kunnat 

besvaras. Informell lobbying är något som tydligt tillämpas och ger föreningen en chans att påverka.  

 

För att förbättra den sporadiska kontakten kan krävas att föreningen ännu mer än idag försöker bli 
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delaktig i brukarråd som träffar politiska företrädare relativt frekvent. Informell lobbying har visat 

sig vara ett bra tillvägagångssätt för föreningen varför delaktighet i olika intergrupper skulle kunna 

bättra på chanserna till uppmärksamhet. Då det är tydligt att politikernas privata intresse styr hur 

mycket de tar endometrios i beaktning kan föreningen försöka skapa intergrupper med just dessa 

personer tillsammans med medicinsk expertis. Denna undersöknings resultat samstämmer bra med 

tidigare studier som förklarar positiva effekter av informell lobbying där många exempel passar in 

på Endometriosföreningen. Att inte ta den traditionella vägen till påverkan kan vara positivt för 

patientföreningar som då finner en enklare väg in i politiken (Dutoit 2016, 183). Politikerna å sin 

sida skulle istället för att söka information på egen hand snarare kunna kontakta föreningen direkt 

för att få kunskap. Detta skulle troligen vara mer tidseffektivt och ge aktuell och gedigen kunskap. 

Då båda parter har ont om tid kan det krävas möten och samtal med fler aktörer närvarande. Det 

framgår tydligt att professionen inom vården är en viktig grupp för såväl politikerna som 

föreningen. Kontakten med medicinsk expertis är av högsta vikt för föreningen vilket bekräftas av 

tidigare studier (Baggot och Jones 2014, 206). Genom att initiera ett tydligare samarbete med alla 

tre parter skulle ett informationsutbyte kunna ske, utan att mer tid nödvändigtvis går åt. Att 

föreningar får tillträde till politiken finns dock olika argument för. Det finns exempel då lobbying 

snarare är en nackdel för demokratin, såsom grupper som är emot abort, ”pro life”-rörelsen som 

kräver att makthavare inskränker mänskliga rättigheter (Hellmann 2017). Å andra sidan kan 

lobbying och politikerpåverkan innebära att tidigare ohörda människor får komma till tals och 

belysa problem. En patientförening som jobbar för att vården ska förbättras för sina patienter torde 

dock vara ett exempel på då lobbying är positivt för demokratin.  

 

Det framstår tydligt att föreningen och politikerna har kontakt när aktuella frågor är i fokus. Min 

mening är att föreningen på ett tydligt sätt måste belysa de samhällsekonomiska effekterna av 

sjukdomen för att på så sätt göra beslutsfattarna angelägna om att ta tag i vården av 

endometriosdrabbade. Att tillgängliggöra problem har visat sig vara viktigt enligt tidigare studier 

(Halpin, Fraussen och Nownes 2017, 219-220). Sammanfattningsvis kan sägas att de tre 

tematikerna undersökningen bygger på alla är delaktiga i föreningens framgång att uppmärksamma 

politiker på endometrios. Kapitalet, medlemsantalet och i förlängningen professionaliseringsgraden 

utgör brister samtidigt som föreningen visar goda exempel på aktiviteter då kapitalet höjs. 

Kontakten parterna emellan visar sig lite ambivalent. Politikerna menar att föreningen är en viktig 

intressent men de görs sällan aktivt delaktiga. Föreningen upplever att de blir bra bemötta när 

kontakt väl sker men att den är svårt att initiera. På ett samhälleligt plan behöver mer resurser sättas 
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till för kvinnoforskning. För att kunna fortsätta sitt påverkansarbete skulle föreningen dessutom 

behöva utöka sitt medlemsantal och antalet företrädare. Det är en av föreningens största utmaningar 

som kan komma att påverka arbetet. Föreningen måste bli tillgänglig för alla drabbade, få bättre 

spridning och vidare locka fler drabbade att bli aktiva. Detta kan förslagsvis göras genom att jobba 

ännu mer med att bli synliga i media med debattartiklar och liknande.  

 

Denna studie kan avslutningsvis sägas har uppfyllt sitt syfte. Det har framkommit tydliga exempel 

på hur Endometriosföreningen går tillväga för att uppmärksamma politiker på endometrios. Detta 

kan ses som ett tillägg till tidigare forskning som visar hur en förening konkret kan vara delaktig i 

den politiska kontexten. Denna studies största bidrag är att belysa hur en kvinnofokuserad 

patientförening arbetar och hur kontakterna med politiker ter sig i detta fall. Det mest överraskande 

i denna studie anser jag vara hur politiker ständigt lyfter vikten av föreningen samtidigt som ingen 

intervjuad aktivt har gjort föreningen delaktig, trots att det i vissa fall finns ett stort privat intresse 

för endometrios. Svårigheterna med denna studie har varit att intervjua just politiker. Alla 

intervjuade vill antagligen vara sin förening/sitt parti trogen. En risk finns att framförallt politikerna 

lyft hur de tänker att det borde vara istället för att beskriva verkligheten. För framtida, liknande 

studier skulle ett större underlag behövas. Finns tiden kan en med fördel aktivt leta reda på de 

politiker som faktiskt har störst insyn i frågan. Även om de intervjuade har uppdrag gällande hälso- 

och sjukvården var det tydligt att dessa inte alltid var speciellt insatta i frågorna.  

 

Fortsatt forskning skulle behövas. Frågor som uppkommit av denna studie är hur stor påverkan en 

förenings kontakt med medicinsk expertis kan ha, och om dessa parter kan bilda intergrupper som  

gemensamt jobbar mot politikerna. En enkätundersökning skulle kunna genomföras med företrädare 

från ett flertal föreningar för att se vilka utmaningar som är allmängiltiga och vilka som är beroende 

på sjukdomen som företräds, vilket skulle ge chans att generalisera i större mån. Det skulle 

dessutom vara intressant att se en jämförande undersökning som jämför en förening rörande en 

kvinno- respektive manssjukdom. Skiljer sig deras kontakter åt? Denna undersökning har gett 

relativt djupgående kunskap om endometrios men vidare forskning skulle med nytta kunna sätta 

detta resultat i kontrast till en annan sjukdom och patientförening. 
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Observera att följdfrågorna inte ingår i någon av guiderna, detta är endast de intervjuguider som 
förberetts innan intervjutillfällena.  

Bilaga 1. Intervjuguide till ordföranden i Endometriosföreningen 

Inledande fråga 

• Hur jobbar Endometriosföreningen, vilka är era största uppgifter? 

Endometriosföreningens professionaliseringsgrad 

• Beskriv föreningen, är ni många aktiva både företrädare och medlemmar? 
• Att ha en god ekonomi är självklart viktigt som förening, vilka olika ställen får ni pengar ifrån? 
• Endometriosföreningens relation till landstinget i Stockholm, hur ser den ut? 

Kvaliteten på kontakten mellan Endometriosföreningen och landstingspolitiker 

• Är kontakten med landstingspolitiker frekvent eller ojämn skulle du säga, hur ter den sig? 
• Träffar ni som förening enskilda politiker från landstinget eller rör det sig om större grupper? 
• Hur går ni i föreningen tillväga för att få politiker att uppmärksamma endometrios? 
• Förutom politiker, har föreningen någon kontakt med professorer eller andra med medicinsk 

expertis? Hur ser de kontakterna ut i så fall? 
• De förbättringar som kommer, som exempelvis Socialstyrelsens riktlinjer, hur mycket delaktiga 

har ni varit i det arbetet? Har ni tillsammans med politiker varit delaktiga på något vis? 
• Känner du att ni som förening blir hörda av politikerna? 
• Vad skulle landstinget kunna göra bättre enligt dig när det gäller samarbete och kontakt med er 

som förening? 
• Upplever du har landstingspolitikernas syn på endometrios har förändrats över tid något, hur i så 

fall? 
• Föreningens kontakt med landstingspolitiker, har den förändrats något över tid, på vilket sätt? 
• Vad skulle du säga är Endometriosföreningens största framgång när det gäller att påverka 

beslutsfattare? 

Vilka är Endometriosföreningens största utmaningar? 

• Vad är det svåraste med att som patientförening försöka få politikernas uppmärksamhet? 
• Vad skulle du säga är Endometriosföreningens allra största utmaningar? 

Intervjun avslutades sedan med frågan om informanten önskade viss anonymitet och denne tackades 
även för sin medverkan. 
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Bilaga 2. Intervjuguide till landstingspolitiker 

Bakgrund/generellt om patientföreningar 

• Berätta lite om vad ni politiker har för ansvar inom landstinget med fokus på vården! 
• Hur ser er politikers relation till olika patientföreningar ut, finns det något samarbete? 
• Vad upplever du är det viktigaste som en patientförening kan bistå er politiker med? 
• Hur går det till när kontakt initieras mellan landstinget och patientföreningar? 
• Hur skulle en optimal kontakt mellan landstinget och patientföreningar se ut? 

Endometriosföreningens professionaliseringsgrad 

• Är Endometriosföreningen en grupp du/ni har någon kontakt med och hur ser den ut i så fall? 
• Får Endometriosföreningen någon ekonomisk hjälp av landstinget?  

• Vad avgör huruvida en förening får ekonomiskt stöd eller inte? 

Kvaliteten på kontakten mellan Endometriosföreningen och landstingspolitiker 

• Brukar Endometriosföreningen ta initiativ till att bjuda in till möten eller samtal? 
• I vilka sammanhang tar Endometriosföreningen kontakt med landstingspolitiker? 

• Hur ofta skulle du säga att kontakt mellan landstinget och Endometriosföreningen tas? Är den 
frekvent eller ojämn? 

• Hur går det till när föreningen eller landstinget tar kontakt med den andre, träffar föreningens 
aktörer enskilda politiker eller rör det sig om större grupper? 

• Ett av Endometriosföreningens krav är att alla landstings borde ha regionala behandlingsprogram 
för sjukdomen. Hur ser du som politiker på olika föreningars krav på att landstingen måste agera 
med specifika åtgärder? 

• I Stockholm finns ju exempelvis endometrioscentrum på SÖS och Karolinska. Vet du vad som 
ledde till att dessa upprättades, var föreningen delaktiga på något vis? 

Vilka är Endometriosföreningens största utmaningar? 

• Det finns ju en mängd patientföreningar, vad är det som avgör huruvida en specifik förening får 
kontakt med er eller inte? 

• Har patientföreningens storlek någon betydelse när det kommer till att få kontakt eller 
ekonomiskt stöd? 

• Vad tror du är de största utmaningarna för föreningar som är lite mindre och som rör sjukdomar 
allmänheten inte känner till? 

Avslutning 

• Vad skulle du säga är en patientförenings allra viktigaste uppgift? 

Intervjuerna avslutades sedan med frågan om informanten önskade anonymitet och de har sedan 
tackats för sin medverkan.  

�46



Bilaga 3. Mailfrågor till landstingspolitiker 

• Hur ser landstingets relation till patientföreningar ut, finns det något samarbete och på vilket sätt? 
• Vad är det som avgör huruvida en specifik förening såsom Endometriosföreningen får kontakt 

med er? 
• Hur går det till när kontakt initieras mellan landstinget och patientföreningar? 
• Är Endometriosföreningen en grupp ni har någon kontakt med och hur ser den ut i så fall? 
• Hur skulle en optimal kontakt mellan landstinget och exempelvis just Endometriosföreningen se 

ut? 
• Ett av Endometriosföreningens krav är att alla landsting borde ha regionala behandlingsprogram 

för sjukdomen. Hur ser du som politiker på olika föreningars krav på att landstinget måste agera 
med specifika åtgärder? 
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Bilaga 4. Kategoriseringar 

Kategorisering 1 

Ett första steg i analysen var att identifiera de tydligaste utsagorna. Mer precisa kategoriseringar 
skedde sedan.  

• Föreningen får bidrag från landstinget. 
• Föreningen ska bedriva intressepolitik för bidraget från landstinget. 
• Föreningar kan bli delaktiga genom exempelvis brukarråd. 
• Föreningens viktigaste uppgift är att visa vad patientgruppen behöver, kanalisera synpunkter. 
• Viktigt med en stor medlemsskara. 
• Föreningen bjuder oftast själva in till möten eller samtal. 
• Föreningen kontaktar själva politiker, framförallt när det gäller konkreta frågor. 
• Politiker kan gå på seminarier och ”råka” träffa företrädare från föreningen, men har sällan 

enskilda möten. 
• Har ingen kontakt med föreningen själv, men vet andra landstingspolitiker som har kontakt med 

föreningen. 
• Vill föreningen träffas så försöker politikerna tillmötesgå det önskemålet. 
• Många politiker som är engagerade i endometrios styrs av ett privat intresse. 
• Om föreningens förslag går i linje med vad politikerna vill är det lättare för föreningen att vara 

delaktig. 
• Ett politiskt tryck på frågan är viktigt. 
• Kontakten med tjänstemännen är viktig och mer frekvent än den med politikerna. 
• Bristerna i endometriosvården beror mycket på att patienterna inte söker vård ”i tid”. 
• När något dyker upp på den politiska agendan kontaktar politikerna själva föreningen. 
• Kontakten mellan föreningen och landstingspolitikerna har lett till politisk påverkan i form av 

motioner och dylikt.  
 
Kategorisering 2  
 
Kategorisering två sammanfattade i grova drag det som framkom i intervjusvaren. För 
överskådligheten har inte intervjusvaren inkluderats. Många textrader/stycken fick liknande 
etiketter varför alla inte inkluderats här. I detta steg skedde en reducering av materialet då 
etiketterna sattes samman i vissa fall då utsagorna var liknande. 

• Ekonomiskt stöd kräver motprestation. 
• Många kriterier för att få ekonomiskt stöd. 
• Relationer med andra aktörer som politiker förutsätter finns. 
• Föreningens relation till tjänstemän och vitsen med den. 
• Initierandet av kontakt. 
• Betydelsen av föreningens storlek, både i företrädare och medlemmar. 
• Politikerna bejakar alla föreningar. 
• Sammanhang då föreningen tar kontakt. 
• Få politiker har själva kontakt med föreningen. 
• Få, enskilda politiker har kontakt med föreningen. 
• Viktigt med interaktion mellan föreningen, politiker och tjänstemän. 
• Patientgruppen måste ”hålla med” om föreningens arbete.  
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• Svårt för föreningen att få folk engagerade.  
• Många företrädare är sjuka. 
• Inkomstkällor för föreningen. 
• Intensiteten på kontakten. 
• Politiska miljöns påverkan. 
• Försök från föreningens håll att engagera politiker. 
• Föreningen har tätare kontakt med medicinsk expertis. 
• Svårigheter med interaktionen mellan föreningen och politiker. 
• Personlig relation till endometrios är en förutsättning för att sätta den på agendan för politikerna.  
• Föreningen måste själva ”trycka på” för att vara delaktiga. 
• Politikerna tar kontakt i få fall då de behöver föreningens input. 
• Bidrag gör att föreningen lättare kan bedriva sitt påverkansarbete. 
• Olika politiker har olika förutsättningar för att sätta endometrios på agendan. 
• Föreningen försöker nå ut till många, skickar information till många men träffar få. 
• Politiker tar ofta del av föreningens skriftliga material snarare än konkret interaktion.  
• Bristfällig forskning är en del i problemen endometriosvården står inför. 
• Politiken prioriterar och sätter agendan snarare än att föreningen är delaktig. 
• Föreningen är bara en av många intressenter att beakta. 
• Fler aktörer än politiker behöver arbeta med endometriosfrågan. 
• Politiker träffar generellt de föreningar som tar kontakt. 
• Privat intresse hos politikerna styr. 
• Politiker kontaktar i vissa fall föreningen för att få deras synpunkter på förslag.  
• Vissa politiker gör föreningen aktivt delaktiga i beslut och förslag. 
• Politikerna behöver konkreta förslag från föreningen för att kunna göra de delaktiga. 
 
Kategorisering 3  
 
I kategorisering tre reducerades materialet ytterligare och etiketterna delades dessutom in under 
operationaliseringsrubrikerna. Detta skedde för att komma närmare en slutgiltig kategorisering som 
täckte in alla aspekter som framkommit i intervjuerna. 

Professionaliseringsgrad  

• Landstingspolitikernas syn på föreningar och vitsen med att de finns.  
• Ekonomiskt stöd och motprestation. 
• Många olika kriterier som ska uppfyllas för att få stöd. 
• Föreningens storlek och dess betydelse. 
• Endometriosföreningen är liten sett både till företrädare och medlemmar. 
• Medlemsavgifter utgör störst inkomst men finns andra källor såsom stöd från landstinget. 
• Bidrag från exempelvis landstinget gör att föreningen ur sitt perspektiv kan nå framgång. 
• Föreningen upplever att de blir hörda när interaktion väl sker. 
• Föreningen blir hörda men är en av många intressenter.  
• Politiker menar att storleken på föreningen påverkar budgeten men inte chansen att verka 

opinionsbildande.  

Hur ter sig kontakten mellan Endometriosföreningen och landstingspolitikerna? 
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• Viktigt att föreningen även har kontakt med exempelvis tjänstemän för att interaktionen ska bli så 
bra som möjligt. 

• Kontakt initieras oftast av föreningen själva. 
• Sammanhang när interaktion sker. 
• Politikerna lyssnar på alla föreningar. 
• Det är främst enskilda politiker som har kontakt med föreningen.  
• Föreningen måste själv ta stort ansvar när det gäller vilka politiker de kontaktar. 
• Föreningen måste ta kontakt med alla partier för att bygga goda kontakter med många aktörer. 
• Viktigt att föreningen ger alla parter samma information (exempelvis tjänstemän och politiker). 
• Det viktigaste i föreningens interaktion med politiker är att patientgruppen håller med om 

föreningens arbete.  
• Föreningen har ingen konkret kontakt med politiker. 
• Sammankomster sker vid specifika tillfällen, såsom vid upprättandet av nationella riktlinjer för 

endometriosvården. 
• Intensitet på kontakten. 
• Olika försök av föreningen att engagera politiker. 
• Föreningens kontakt med medicinsk expertis är tätare än den med politiker. 
• Att politiker har en personlig relation till endometrios ses ut föreningens perspektiv som en 

förutsättning för kontakt. 
• Föreningen måste själva driva frågan om endometrios hårt för att vara delaktiga. 
• Kontakten mellan parterna har blivit bättre men är fortfarande inte ideal. 
• Politiker är ofta av en slump närvarande vid möten där föreningen även närvarar, sällan som 

interaktion parterna emellan sker medvetet. 
• Hur politikerna går tillväga för att förbättra endometriosvården. 
• Viktigaste åtgärderna ur politikernas perspektiv. 
• Vissa partier gör föreningen delaktiga i sina beslut. 

Endometriosföreningens utmaningar 

• Politikernas åsikter matchar inte alltid med föreningens krav. 
• Det är svårt för föreningen att få folk engagerade. 
• Många företrädare är sjuka. 
• Den politiska miljön påverkar mycket. 
• Politiken är det som i störst utsträckning styr intresset för endometrios. 
• Bristande forskning är ett problem för föreningen och patienterna. 
• Privat engagemang hos politikerna styr hur mycket föreningen tas i beaktning. 
• Politikerna behöver konkreta förslag för att kunna samarbeta med föreningen.  

Slutgiltig kategorisering 

Endometriosföreningens professionaliseringsgrad 

• Föreningens storlek sett till aktörer och medlemmar, och vad detta innebär.  
• Föreningens ekonomiska stöd från landstinget och andra källor utöver medlemsavgifterna.  
• Samarbetet mellan föreningen och landstingspolitiker. 

Hur ter sig kontakten mellan Endometriosföreningen och landstingspolitikerna? 
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• Föreningens delaktighet i politiska beslut. 
• Föreningen tar oftast initiativet till möten och samtal. 
• Främst enskilda politiker har kontakt med föreningen snarare än en större grupp. 
• Om föreningen ber om ett möte så sker det generellt sett.  

Endometriosföreningens största utmaningar 

• Politiken är det som i störst utsträckning styr om föreningens frågor kommer upp på agendan. 
• Att vara en liten förening innebär svårigheter. 
• Bristande forskning är ett av de största problemen när det gäller endometrios. 

Observeras: Dessa är i grova drag de kategoriseringar som gjorts. De kompletta intervjusvaren har 
ej inkluderats för att bilagan ska bli mer överskådlig. 
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