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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Vulvodyni är ett genitalt smärttillstånd. Mellan 10-28 procent av alla kvinnor i 

premenopausal ålder drabbas av vulvodyni under sin livstid. Olika faktorer antas samverka 

och bidra till vulvodyni, exempelvis genetiska faktorer, andra typer av smärtsyndrom, 

inflammatoriska faktorer och psykologiska faktorer. Symtomen vid vulvodyni kan vara en 

brännande känsla i vulva och runt slidmynningen, rodnad, irritation samt smärta vid försök 

till penetration. Behandling av vulvodyni bör anpassas efter den specifika kvinnan, men 

kan innefatta exempelvis medicinsk behandling mot smärta, bäckenbottenträning, terapi 

och kirurgiska åtgärder. Långvarig smärta kan leda till oro, rädsla och ångest vilket kan 

skapa en ond spiral som förstärker smärtupplevelsen. Kvinnans sexualitet är komplex och 

sociala, samhälleliga och individuella omständigheter kan inverka på hennes sexuella 

njutning. Det finns en tydlig norm i samhället som innebär att heterosexuella kvinnor 

förväntas ha penetrerande samlag. En del i självbildskonceptet är att en individ värderar 

bilden av sig själv gentemot sin omgivning och med vad som anses vara ett ideal. 

Barnmorskor har en viktig roll i att stötta kvinnor i alla aspekter av deras sexualitet. 

 

Syfte: Att beskriva faktorer som kan påverka sexualitet och självbild för kvinnor med 

diagnosen vulvodyni.  

 

Metod: En litteraturöversikt utfördes för att besvara föreliggande studies syfte. Totalt 22 

vetenskapliga studier inkluderades i resultatet, varav åtta med kvalitativ ansats och 14 med 

kvantitativ ansats. 

 

Resultat: I resultatet identifierades tre teman. Dessa var Kunskap om vulvodyni med 

underteman diagnosens betydelse och bemötande i vården, Intimitet med underteman att ha 

sex trots smärta, att undvika intimitet och kommunikation med partner och vänner samt Att 

vara kvinna med underteman sex i ett kvinnoideal, rädsla för att bli lämnad och att 

omdefiniera heterosexualitet. Resultatet visade att kvinnor med vulvodyni definierade 

normalt sex som att ha penetrerande samlag. Då tillståndet bidrog till svårigheter att ha 

penetrerande samlag påverkade det deras sexualitet och bilden av sig själva som ”riktiga” 

kvinnor. Vissa kvinnor valde att hantera sitt tillstånd genom att ha penetrerande samlag 

trots smärta, andra kvinnor undvek all form av intimitet. En del kvinnor lyckades 

omdefiniera heterosexualiteten och kunde genom att ha sex på andra sätt upprätthålla 

bilden av sig själva som ”riktiga” kvinnor. Vårdens bemötande visade sig också påverka 

kvinnornas syn på sig själva. 

 

Slutsats: Kvinnornas nedsatta förmåga att kunna ha penetrerande samlag ledde till att de 

inte upplevde sig själva som ”riktiga” kvinnor. En del kvinnor med vulvodyni lyckades se 

bortom det penetrerande samlaget som en nödvändig del i den heterosexuella relationen, de 

uppgav en förbättrad sexualitet och kunde se sig själva som kompletta kvinnor trots sin 

vulvodyni. 

 

Nyckelord: Vulvodyni, Sexualitet, Självbild, Kvinna



ABSTRACT 

 

Background: Vulvodynia is a genital pain condition. Between 10-28 percent of all women 

of premenopausal age suffer from vulvodynia at some point of their lives. Several 

interacting factors are believed to contribute to the syndrome. Some of the involved factors 

are genetic factors, inflammatory factors, psychological factors and other pain syndromes. 

Possible symptoms of vulvodynia are burning pain that occurs in the vulva and entrance to 

the vagina, irritation, rawness and pain when attempting penetration. Treatment should be 

personalised depending on the specific woman. Treatment options may include medical 

pain treatment, pelvic floor therapy, psychotherapy and surgery. Chronic pain can lead to 

anxiety and fear, possible triggering a vicious circle that can intensify the pain. Female 

sexuality is complex, and social, societal and individual aspects may affect women’s 

sexual satisfaction. There is a clear norm in society that implies that heterosexual women 

are expected to have vaginal intercourse. An important aspect of the sense of self is how an 

individual values the image of herself in relation to the ideals of her environment. 

Midwives play an important role in supporting women in all aspects of their sexuality.  

 

Aim: To describe factors affecting the sexuality and sense of self in women suffering from 

vulvodynia.  

 

Methods: A literature review was conducted in pursuit of the aim of this study. Twenty-

two scientific studies, eight studies with a qualitative approach and fourteen studies with a 

quantitative approach, were included in the result.  

 

Results: Three themes were identified in the results. These themes were Knowledge of 

vulvodynia, with subthemes of the importance of the diagnosis and attitudes from 

caregivers, Intimacy with subthemes of having sex despite pain, avoiding intimacy and 

communication with partner and friends, and Being a woman with subthemes of sex and 

being an ideal woman, fear of being abandoned and redefining heterosexuality. The result 

indicated that women suffering from vulvodynia defined normal sex as vaginal intercourse. 

The condition affected the women’s ability to have vaginal intercourse, which in turn 

influenced their sexuality and sense of self as real women. Some women continued having 

vaginal intercourse despite the pain, while other women avoided all forms of intimacy. 

Some women managed to redefine heterosexuality, and thus maintain the image of 

themselves as real women by finding other ways to have sex. Attitudes from caregivers 

also had an impact on the women’s sense of self.   

 

Conclusion: The women’s reduced ability to participate in vaginal intercourse lead to 

feelings of not being real women. Some women suffering from vulvodynia managed to see 

beyond vaginal intercourse as a crucial part of their heterosexual relationship. These 

women stated improved sexuality and perceived themselves as real women despite their 

condition.  

 

Keywords: Vulvodynia, Sexuality, Sense of self, Woman
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INLEDNING 

 

Första gången jag låg med en kille så gjorde det ont och då var det någonting som 

alla sa, att det skulle göra ont. Det onda gick dessvärre inte över, utan har fortsatt 

i ungefär tjugo år ... Jag har alltid haft det, jag har aldrig haft smärtfritt sex, jag 

vet inte vad bra sex är egentligen, så jag har inget att sakna på det sättet 

(Sörensdotter, 2012, s. 31).  

 

Vulvodyni är ett genitalt smärttillstånd och ett vanligt förekommande problem bland 

kvinnor (Pukall et al., 2016). Dock är det ett fenomen som det sällan talas om. Ett vanligt 

symtom vid vulvodyni är smärta vid penetration av vagina (Boyer, Goldfinger, Thibault-

Gagnon & Pukall, 2011) och kan beskrivas enligt citatet här ovan (Sörensdotter, 2012). 

Vulvodyni är ett komplext tillstånd där etiologin inte är entydig utan tillståndet beror på 

flera faktorer. Därav är tillståndet svårbehandlat och med de behandlingsmetoder som finns 

idag blir kvinnor med vulvodyni sällan helt symtomfria (Edwards, 2015). Barnmorskor 

kommer med största sannolikhet att möta denna grupp kvinnor under sitt yrkesliv. 

Förhoppningen med föreliggande studie är en ökad medvetenhet och kunskap om 

tillståndet och dess påverkan på kvinnor. 

BAKGRUND 

Vulvodyni 

 

Vulvodyni är ett genitalt smärttillstånd som drabbar främst yngre kvinnor (Edwards, 2015). 

Antal kvinnor i premenopausal ålder som får vulvodyni under sin livstid varierar mellan 

10-28 procent (Pukall et al., 2016). Enligt Olovsson (2014) och Rylander (2015) har 

vulvodyni tidigare benämnts som vestibulit och gör så fortfarande bland allmänheten. 

Anledningen till att ordet vestibulit ersattes var enligt Edwards (2015) att tydliggöra att det 

inte förekommer någon inflammation i vävnaden vid vulvodyni. Enligt den senaste 

definitionen av smärtsyndromet, som fastställdes år 2015, finns två kategorier av kronisk 

genital smärta. Dels genital smärta orsakad av ett specifikt sjukdomstillstånd och dels 

vulvodyni som innebär genital smärta i minst tre månader utan tydlig identifierbar orsak. 

Vulvodyni delas in i undergrupper utifrån smärtans lokalisation. Dessa är lokaliserad 

vulvodyni, generaliserad vulvodyni och blandad vulvodyni. Vid lokaliserad vulvodyni, där 

smärtan är förlagd till vestibulum vaginae, kan detta benämnas vestibulodyni. Vulvodyni 

delas även in i undergrupper utifrån hur smärtan utlöses, dels vid beröring eller tryck så 

kallad provocerad vulvodyni och dels smärta som utlöses spontant (Bornstein, Goldstein, 

& Coady, 2016). Dessa två tillstånd uppkommer ofta inte renodlat utan finns ofta i 

kombination med varandra och tros ha samma uppkomstmekanism (Edwards, 2015). I 

föreliggande studie kommer begreppet vulvodyni att användas vilket kommer att innefatta 

alla typer av genital smärta som ovan beskrivits.  

 

Etiologi 

 

Det finns sällan enbart en specifik orsak som leder till vulvodyni. Istället är det ofta flera 

olika faktorer som samverkar och gemensamt bidrar till tillståndet. Vissa av de 

bakomliggande orsakerna är tydligt kopplade till vulvodyni medan andra ännu är osäkra 

(Edwards, 2015; Hartmann, 2010). 
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Nästan alla kvinnor med vulvodyni har problem med spänningar och försvagningar i 

bäckenbottenmuskulaturen (Edwards, 2015; Hartmann, 2010). Denna typ av problematik 

med spänningar i bäckenbotten kan vara en reaktion på smärtan och dessa spänningar kan 

även förvärra den (Rylander, 2015; Edwards, 2015). Kvinnor med vulvodyni kan även lida 

av andra smärtsyndrom så som fibromyalgi, irritable bowel syndrome (IBS), interstitiell 

cystit och orofacial smärta. Denna samsjuklighet och den ökade förekomsten av allmän 

smärtkänslighet hos kvinnor med vulvodyni tyder på att det centrala nervsystemet kan vara 

involverat (Pukall et al., 2016; Reed et al., 2012).  

 

Vissa kvinnor kan ha genetiska anlag som ökar risken att utveckla vulvodyni. De genetiska 

anlag som har studerats är genetisk polymorfism, vilket tros öka risken för 

svampinfektioner och andra infektioner, genetiska förändringar, som kan ge upphov till 

förlängda eller kraftigare inflammationer och ökad känslighet för hormonella förändringar 

vid användande av orala preventivmedel (Pukall et al., 2016). Enligt Edwards (2015) går 

meningarna isär om hormoner kan påverka förekomsten av vulvodyni. Enligt Pukall et al. 

(2016) har flera studier visat att tidig användning av kombinerade hormonella 

preventivmedel kan öka risken att drabbas av vulvodyni.  

 

Kvinnor med vulvodyni har visat sig ha ett högre antal nervfibrer i vestibulum i jämförelse 

med andra kvinnor (Edwards, 2015; Weström & Willén, 1998). Även cytokiner har 

påvisats vilket kan tyda på att en inflammatorisk process kan föreligga trots att ingen 

inflammation i vävnaden kan påvisas (Edwards, 2015; Foster et al., 2007). Enligt Rylander 

(2015) kan kemisk och mekanisk irritation såsom användande av hygienprodukter och 

samlag utan tillräcklig lubrikation, vara bidragande faktorer till varför kvinnor drabbas av 

vulvodyni.  

 

Psykologiska faktorer så som kognitiva, affektiva och beteendemässiga faktorer kan vara 

bidragande orsaker till att kvinnor drabbas av vulvodyni samtidigt som tillståndet i sig kan 

leda till att kvinnor utvecklar och får förvärrade psykologiska besvär (Pukall et al., 2016; 

Bergeron, Rosen & Morin, 2011). Enligt Pukall et al. (2016) och Khandker et al. (2011) 

verkar det finnas ett dubbelriktat samband mellan ångestsyndrom, depression och 

vulvodyni. Kvinnorna utvecklar en rädsla för smärtan vilket i sin tur kan bidra till en 

minskad sexlust (Rylander, 2015). 

 

Symtom och diagnos 

 

Symtomen vid vulvodyni karaktäriseras ofta av en brännande känsla i vulva och runt 

slidmynningen, rodnad, irritation samt smärta vid försök till samlagspenetration så kallad 

dyspareuni (Edwards, 2015). Även andra typer av penetration kan framkalla smärta, 

exempelvis insättande av tampong eller gynekologisk undersökning (Boyer et al., 2011). 

Andra symtom som ibland förekommer är en stickande och ömmande känsla i slidan. 

Klåda är ett ovanligt symtom vid vulvodyni men kan förekomma. Denna typ av klåda 

orsakar oftast inte ett behov av att klia. Kriterier vid diagnostisering av vulvodyni 

innefattar en bakgrund med kronisk genital smärta och avsaknad av bakomliggande 

fysiologisk orsak till smärtan. Vid inspektion av vulva och vagina ska hudåkomma 

uteslutas, en marginell rodnad i det smärtande området kan dock förekomma. Inget 

avvikande ska påträffas vid provtagning av vaginalsekret (Edwards, 2015). Det finns ingen 

bestämd tidsperiod kvinnan ska ha haft symtom för att få diagnosen vulvodyni men 

vanligtvis har symtomen pågått minst tre till sex månader när kvinnan får diagnosen 

(Boyer et al., 2011).   
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Behandling 

 

Behandling av vulvodyni kan ske på flera olika sätt. Då olika faktorer spelar in måste 

behandlingen anpassas efter den specifika kvinnan. Behandlingen kan inriktas mot 

exempelvis bäckenbottendysfunktion, neurogen smärta och psykologiska faktorer 

(Edwards, 2015). Ett första steg i behandling kan vara att undvika faktorer som kan leda 

till irritation av vävnad. Detta innebär exempelvis att sluta med p-piller (Rylander, 2015), 

undvika penetrerande samlag utan tillräcklig lubrikation och undvika produkter som torkar 

ut slemhinnan. Andra råd till kvinnor med vulvodyni kan vara att använda underkläder av 

bomull, undvika underkläder nattetid, använda sig av mjukgörande medel utan 

konserveringsmedel exempelvis vegetabiliska oljor samt att tvätta och torka vulva med 

försiktighet (Edwards, 2015, Haefner et al., 2005).  

 

En del kvinnor har uppfattningen att kroniska vulvasymtom är ett resultat av 

återkommande eller kroniska infektioner som svampinfektioner och bakteriell vaginos. Då 

detta inte alltid stämmer är det av vikt med tydlig information om tillståndet, att det är 

behandlingsbart och i de flesta fall hanterbart trots att det inte går att bota. En viktig del i 

behandlingen av vulvodyni är bäckenbottenträning. Denna typ av fysioterapi bidrar inte 

enbart till att återfå den normala funktionen i bäckenbotten utan dessa besök har också 

visat sig ge kvinnan ett känslomässigt stöd (Edwards, 2015; Gentilcore-Saulnier, McLean, 

Goldfinger, Pukall & Chamberlain, 2010).  

 

Enligt Edwards (2015) och Ventolini (2011) blir de flesta kvinnorna med vulvodyni hjälpta 

av mediciner för neuropatisk och kronisk smärta. Det finns två typer av läkemedel som 

används, dels antidepressiva läkemedel som tricykliska antidepressiva och selektiva 

noradrenalinåterupptagshämmare och dels antikonvulsiva läkemedel till exempel 

Gabapentin (Gabapentin, 2015). Kvinnor med vulvodyni som behandlats med 

tricykliska antidepressiva uppgav minskad smärta jämfört med kvinnor med vulvodyni 

som ej fått denna typ av behandling (Reed, Caron, Gorenflo & Haefner, 2006). Kvinnor 

med vulvodyni tenderar att vara särskilt känsliga för biverkningar vilket indikerar en låg 

startdos som sedan höjs gradvis (Edwards, 2015). Behandling med tricykliska 

antidepressiva läkemedel kan både verka smärtstillande och mota eventuella depressioner 

som kan orsakas av smärttillståndet (Rylander, 2015). 

 

En typ av behandling som kan användas vid vulvodyni är lidokainsalva, en lokalverkande 

och smärtlindrande salva (Xylocain, 2014). Denna behandlingsmetod har visat sig 

minska genital smärta och förbättra sexuell funktion och livskvalitet hos kvinnor med 

vulvodyni (Danielsson, Torstensson, Brodda-Jansen & Bohm-Starke, 2006). Lidokainsalva 

är den vanligaste typen av lokalbehandling för vulvodyni. Den rekommenderas för 

användning vid behov för symtomlindring och kan appliceras 30 minuter före samlag 

(Haefner et al., 2005). En ny behandlingsmetod som prövats är injektion med 

Botulinumtoxin A, medlet har en muskelkramplösande och smärtlindrande effekt 

(Xeomin, 2016). Kognitiv beteendeterapi och psykoterapi har visats vara effektiva 

behandlingsmetoder för att bryta smärtan och den rädsla som den kan medföra. Kognitiv 

beteendeterapi som är en mer probleminriktad terapiform har visats ge bättre effekt än 

andra terapiformer (Masheb, Kerns, Lozano, Minkin & Richman, 2009). Om övriga 

behandlingsmetoder inte fungerar kan kirurgiska åtgärder övervägas då den smärtande 

delen av slemhinnan avlägsnas. Bäst effekt med denna metod fås då ett begränsat 

smärtområde finns (Edwards, 2015).  
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Prognos 

 

De flesta kvinnor med vulvodyni blir hjälpta av de behandlingsalternativ som finns idag, få 

kvinnor blir dock helt symtomfria. En grupp av kvinnor med vulvodyni som haft långvarig 

smärtproblematik, kvinnor som haft smärta sedan första gången de hade samlag och 

kvinnor med svåra symtom svarar inte lika väl på behandling. Även kvinnor som lider av 

hög samsjuklighet, har utpräglad ångest eller depression, har tendenser till katastroftankar 

och kvinnor som har ökad känslighet för läkemedel har en sämre prognos vid vulvodyni 

(Edwards, 2015).  

Smärta 

 

Smärta är ett komplext fenomen. Smärtupplevelsen involverar sensoriska, affektiva och 

kognitiva faktorer (Bohm-Starke, 2010). Smärta är en individuell upplevelse och kan yttra 

sig olika för olika individer (Währborg, 2009). Den kan indelas i akut och långvarig 

smärta. Akut smärta fungerar som en varningssignal och syftar till att skydda mot skada 

eller hot om skada genom aktivering av reflexer som innan smärtan når medvetandet leder 

till exempelvis bortdragning av kroppsdel. När den akuta smärtan inte försvinner kan den 

övergå till att bli långvarig. Långvarig smärta kan vara både kontinuerlig och intermittent. 

Smärta som pågått under en lång period kan leda till ett generellt lidande och förlora sin 

funktionella betydelse, smärtan blir således ett syndrom istället för ett symtom (Norrbring 

& Lundeberg, 2014). En långvarig smärta kan leda till att individen hamnar i en ond cirkel, 

smärtan tar med tiden upp mer och mer plats i individens tankar och känslor (Währborg, 

2009). Smärta kan orsaka oro, rädsla och ångest vilket i sin tur kan förstärka den 

ursprungliga smärtupplevelsen (Norrbring & Lundeberg, 2014). Den långvariga smärtan 

kan orsaka en sänkning av smärttröskeln så att beröring som vanligtvis inte är smärtsam 

gör ont (Währborg, 2009). 

 

Patologin bakom långvarig smärta som vanligen karaktäriseras av svår smärta har inte 

kunnat förklaras ingående. Utifrån Neuromatrix teori om smärta är smärta en 

multidimensionell upplevelse som kan triggas av en rad olika faktorer snarare än enbart en 

enskild fysisk händelse. Smärta kan uppkomma utan att en fysisk orsak kan identifieras 

(Bohm-Starke, 2010). Smärtan som uppkommer vid vulvodyni har egenskaper som kan 

härledas till neurogen smärta. Hur smärtan rent fysiologiskt uppkommer och vilken roll 

nerverna har är ännu okänt (Edwards, 2015). 

Dyspareuni 

 

Enligt Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders IV Text Revision (DSM-IV-

TR) innebär dyspareuni en återkommande eller ihållande genital smärta som uppstår i 

samband med samlag och kan orsaka lidande och relationsmässiga svårigheter. Smärtans 

lokalisation indelas i ytlig och djup smärta. Den ytliga smärtan sitter vanligen i vulva och 

den djupa smärtan är ofta belägen i bäcken och bukhåla. En av de vanligaste orsakerna till 

ytlig dyspareuni hos premenopausala kvinnor är provocerad vulvodyni (Boyer et al., 2011).  

Sexualitet och kvinnlighet 

 

Jackson (2006) definierar sexualitet som en bred benämning för alla erotiska aspekter av 

människors liv. Dessa aspekter innefattar människors önskningar, utövande, relationer och 

identiteter.  
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Enligt denna definition är sexualitet inte något fast utan kan variera beroende på social och 

historisk kontext. Därmed kan sexualitetens innebörd skifta beroende på individuella och 

kulturella sammanhang (Jackson, 2006). Impett, Muise och Rosen (2015) menar att det 

finns en mängd olika anledningar till att människor har sex. Två av de vanligaste 

anledningarna kan vara att uppleva fysisk attraktion till en annan människa och längtan 

efter sexuell njutning. I en romantisk kontext är önskan att uttrycka kärlek och 

tillfredsställa sin partner minst lika vanliga orsaker till att människor har sex. Sexuell hälsa 

innefattar enligt Robinson, Bockting, Rosser, Miner och Coleman (2002) att kunna vara 

intim med en partner, att kunna kommunicera med sin partner om sexuella behov och 

önskningar, att bibehålla sin sexuella funktion vilket kan innefatta att känna lust, bli 

upphetsad och uppleva sexuell tillfredställelse samt att kunna sätta gränser inom sexuella 

sammanhang. Sexuell hälsa är en aspekt av sexualitet som grundar sig i relevant kunskap, 

personlig medvetenhet och självacceptans. Sexuell hälsa kan beskrivas genom att en 

individs värderingar, beteenden och känslor överensstämmer med dennes personlighet och 

självbild. 

 

Gemzöe (2002) menar att begreppet kön i feministisk akademisk diskussion ersatts av 

ordet genus, detta för att påtala de sociala och historiska aspekterna som tilldelats det 

manliga och kvinnliga könen. Butler (2007) beskriver kön och genus utifrån den 

heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen menar hon innebär att det manliga 

och kvinnliga könet skapas genom att vara varandras motpoler och attraheras av varandra. 

På så sätt tydliggörs genom kulturella förförståelser det feminina och det maskulina som 

sedan sammanförs av heterosexualiteten. Könen i sig blir således betydelselösa utan de 

typiska egenskaper som de har tilldelats. Genom den heterosexuella matrisens betydelse i 

samhället uppfattas människor som inte lever upp till det som förväntas av deras kön som 

obegripliga och avvikande (Butler, 2007). Ambjörnsson (2004) menar att det som i 

samhället ses som ”riktiga” män respektive kvinnor kan tolkas utifrån Butlers (2007) 

heterosexuella matris.  

 

Under förra sekelskiftet beskrev den gynekologiska vetenskapen kvinnokroppen som en 

särart, till skillnad från mannen som ”utgjorde” människokroppen. Det normala hos 

kvinnokroppen var något som sågs som patologiskt för människan, exempelvis blödning, 

smärta, menstruation och barnafödande. Kvinnor uppfattades som mer smärttåliga än män 

(Nilsson, 2005). Enligt de Beauvoir (2002) avgörs inte kvinnlighet enbart utifrån det 

kvinnliga könsorganet. Hon skriver att kvinnor uppmanas leva upp till de förväntningar 

som samhället har för att räknas som kvinna. de Beauvoir (2002) menar att kön skapas och 

särskiljs under uppväxten. ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (de Beauvoir, 2002, 

s.162). Små flickor uppmanas av omgivningen att sträva efter att bli en ”riktig” kvinna och 

lär sig vikten av att inte förlora sin kvinnlighet. Denna kvinnlighet beskrivs ofta i mjuka 

termer, typiska egenskaper för en kvinna är att vara känslig, omvårdande och empatisk. En 

flicka får även lära sig att för att kunna bli lycklig måste hon vara älskad av en man. 

Stoppard (2000) menar att när en kvinna anser att vara en god hustru eller partner är en del 

av hennes identitet jämför hon denna roll med det samhällsmässiga idealet av den ”riktiga” 

kvinnan. En del av detta kvinnliga ideal är att kvinnan ansvarar för att upprätthålla 

harmonin i relationen med sin partner som en del av hennes vårdande egenskaper.  

 

Gällande kvinnans sexualitet menar de Beauvoir (2002) att den är komplex. Hon pekar på 

skillnaden mellan kvinnlig och manlig sexuell njutning där mannens njutning är i fokus vid 

ett penetrerande samlag samtidigt som hans orgasm är målet med akten.  
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Kvinnans sexuella njutning kan till stor del sammankopplas med hennes klitoris och har 

ingen egentlig betydelse vid penetrationen och är inte heller nödvändig för fortplantningen 

(de Beauvoir, 2002). Rubin (1984) menar att kulturen placerar sexuella förbindelser i en 

hierarkisk ordning. Högst i denna rangordning är sex som sker i en monogam relation 

mellan två personer av olika kön som ett resultat av kärlek eller där reproduktion är syftet. 

Sexuella förbindelser som faller utanför dessa normativa föreställningar värderas lägre och 

ses som något fult.  

 

Enligt Potts (2002) är uttrycket ”att ha sex” inom västerländsk kultur synonymt med 

penetrerande samlag trots att det skulle kunna innefatta även andra typer av sexuella 

beteenden. Dessa beteenden, exempelvis oralsex, smekningar och onani ses endast som 

typer av förspel inför det ”riktiga” sexet. Synsättet privilegierar det heterosexuella 

samlaget, det vill säga att en penis penetrerar en vagina. Penetrerande samlag sett som den 

rådande sexuella normen är också kopplat till den reproduktiva delen av sexualitet där det 

är en nödvändighet för fortplantning. Den sexuella responscykeln beskriver de faser 

människan går igenom vid sex, dessa faser är upphetsningsfasen, platåfasen, orgasmfasen 

och avslappningsfasen. Vid oförmåga att på normalt sätt kunna genomgå dessa faser, vilket 

är en förutsättning för reproduktion, betraktas sexet som dysfunktionellt och målet blir då 

att återigen kunna ha penetrerande sex. Genom att detta synsätt genomsyrar samhället i 

stort bibehålls synen på penetrerande sex som den heterosexuella normen.  

 

Keskinen (2007) beskriver normen inom heterosexuella parförhållanden, där regelbundet 

sex ses som en väsentlig del. Det finns en syn inom det västerländska samhället där sex 

och heterosexualitet hör samman. Sex kan i heterosexuella parförhållanden uppfattas som 

en skyldighet, där par som inte har regelbundet samlag ses som mindre lyckade. 

Förhållanden utan eller med sporadiskt samliv kan betraktas som sämre och antas vara på 

väg att ta slut. Det finns en föreställning om att kvinnor ställer upp på sex medan män alltid 

är villiga. Keskinen (2007) skriver vidare om sex konstruerad som en kvinnlig plikt där 

kvinnor förväntas ställa upp på sex. Hon menar att i och med detta existerar inte sexuella 

påtryckningar i den bemärkelsen då regelbundet samliv i heterosexuella parförhållanden 

ses som något självklart och förväntat.  

Självbild 

 

Självbild kan definieras som en individs uppfattning om sig själv (Egidius, 2008; 

Shavelson, Hubner & Stanton, 1976). Denna uppfattning formas av individens upplevelse 

av sin omgivning och kan förstärkas av omgivningens och närståendes reaktioner. En 

individs självbild kan påverka hur denne agerar och en individs agerande kan i sin tur 

påverka dennes självbild. En individs erfarenheter bidrar till att forma självbilden och för 

att lättare kunna ta till sig erfarenheter och ge dem mening förenklar och kategoriserar 

individen dem. I och med detta menar Shavelson et al. (1976) att ett kännetecken för 

begreppet självbild är att den är organiserad eller strukturerad. En viktig del i 

självbildskonceptet är enligt dem även att en individ värderar bilden av sig själv gentemot 

sin omgivning. Individen kan jämföra bilden av sig själv med andra människor men även 

med vad som anses vara ett ideal. Betydelsen för denna värdering kan vara olika för olika 

personer och i olika situationer, avvägningen av vad som uppfattas som betydelsefullt 

beror på individens tidigare erfarenheter i exempelvis specifika kulturer och samhällen. 

Johnson (2003) betonar människans förmåga att kunna reflektera över sig själv. Hon menar 

att människor reflekterar över och värderar sina erfarenheter och därigenom samlar 

information som bildar individens självbild. Denna självbild kan utvecklas och förändras i 

och med nya erfarenheter då individen får ny information om självet. 
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Barnmorskans roll vid vulvodyni 

 

Enligt Socialstyrelsens (2006) kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska ingår 

sexuell och reproduktiv hälsa i barnmorskans kompetensområde. En del i detta område är 

att barnmorskan ska ha förmåga att tillämpa kunskaper om ”faktorer som påverkar hälsa i 

ett genus- och livscykelperspektiv” samt ”sexualitet och samlevnad i ett genus- och 

livscykelperspektiv” (Socialstyrelsen, 2006, s. 13).  

Barnmorskan ska även ha kompetens att ge ”information och undervisning om sexualitet 

och samlevnad i ett livscykelperspektiv” (Socialstyrelsen, 2006, s. 13).  

 

Sundström (2009) betonar att det i barnmorskans roll ingår att ha kunskap och kunna 

samtala om både negativa och positiva aspekter av sexualitet. Barnmorskor har i sitt arbete 

många tillfällen att samtala med kvinnor om sexualitet och betonar även vikten av att ta 

upp ämnet och vara beredd att svara på frågor. Sundström (2009) menar även att trots att 

sexualitet är en väsentlig del i människors liv och en viktig aspekt av barnmorskans 

kunskapsområde är sexualitet som inte har reproduktion som mål eller ligger utanför den 

heterosexuella normen ofta förbisedd i kvinnosjukvården.  

 

Sexualiteten är ofta en viktig aspekt av en individs liv och blir särskilt betydelsefull när 

den positiva upplevelsen i sexualiteten minskar. Detta kan exempelvis orsakas av olika 

sjukdomstillstånd (Higgins, Barker, & Begley, 2006). I Higgins et al. (2006) studie visades 

att trots att sjukvårdspersonalen var medvetna om att sexuell hälsa ingick i deras 

arbetsområde var det få som involverade detta i mötet med patienter. Anledningen till det 

var att sjukvårdspersonalen ansåg att det var generande att tala om sexualitet och att de inte 

hade tillräcklig kunskap inom området.  

Problemformulering 

 

Vulvodyni är ett smärtsyndrom som kan samspela med många olika faktorer i kvinnans liv. 

Den onda spiral som kan uppkomma genom smärtproblematiken med rädsla för smärta och 

minskad sexlust kan få konsekvenser för kvinnan i det dagliga livet (Rylander, 2015). 

Kvinnans sexualitet är komplex och sociala, samhälleliga och individuella omständigheter 

kan inverka på hennes sexuella njutning (Butler, 2007; de Beauvoir, 2002; Jackson, 2006). 

Det finns en tydlig norm i samhället som innebär att heterosexuella kvinnor förväntas ha 

penetrerande samlag (Keskinen, 2007). Hos kvinnor med vulvodyni skulle dessa 

omständigheter kunna påverka deras val att ha sex trots att de upplever smärta och nedsatt 

sexlust. Barnmorskor har en viktig roll i att stötta kvinnor i alla aspekter av deras sexualitet 

(Socialstyrelsen, 2006). Av denna anledning anser författarna till föreliggande studie att 

det är av vikt att studera hur kvinnor som lider av vulvodyni uppfattar sig själva och sin 

sexualitet. 

SYFTE 

 

Att beskriva faktorer som kan påverka sexualitet och självbild för kvinnor med diagnosen 

vulvodyni.  
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METOD 

Val av metod 

 

En litteraturöversikt valdes för att besvara föreliggande studies syfte. Metoden innebär en 

genomgång av vetenskapligt arbete inom ett visst område publicerat i vetenskapliga 

tidskrifter (Forsberg & Wengström, 2016). Anledningen till att en litteraturöversikt valdes 

som metod var att skapa en överblick av befintlig forskning inom det valda området 

(Friberg, 2012; Rosén, 2012). En förutsättning för att en litteraturöversikt ska kunna 

genomföras är att det inom det valda området finns tillräckligt många studier av god 

kvalitet. Detta för att underlaget ska kunna verka som trovärdigt bedömningsunderlag och 

för att befogade slutsatser ska kunna dras av dessa artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). 

En litteraturöversikt kan nyttjas som underlag för att bedriva evidensbaserad vård (Rosén, 

2012). 

Urval 

 

För att kunna presentera ett resultat som var aktuellt och trovärdigt inom det valda området 

begränsades sökningarna efter vetenskapliga studier med ett antal inklusionskriterier. Ett 

kriterium var att endast inkludera artiklar publicerade mellan år 2006-2016, detta för att 

resultatet skulle baseras på aktuell forskning inom området. Nästa kriterium var att 

studierna skulle vara peer reviewed, vilket innebär att oberoende granskare har bedömt 

graden av vetenskaplighet, detta för att resultatet skulle bestå av artiklar med hög 

vetenskaplig kvalitet vilket ökar trovärdigheten (Polit & Beck, 2017). Ett annat kriterium 

var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, då det är dessa språk som 

författarna till föreliggande studie behärskar. Endast studier utförda på människor 

inkluderades. Studier som ej uppfyllde dessa kriterier uteslöts således. Studier med både 

kvantitativ och/eller kvalitativ ansats inkluderades i litteraturöversikten. Att kombinera 

dessa ansatser kan vara av värde för att erhålla en bredare bild av området som studeras 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

Datainsamling 

 

De sökmotorer som användes i datainsamlingen var PubMed, en databas som innehåller 

vetenskapligt material inom medicin, omvårdnad och odontologi, Cinahl complete, en 

databas med huvudfokus på omvårdnad, PsycINFO, en databas inom psykologi, 

beteendevetenskap, sociologi och psykiatri samt Academic Search Elite, en 

tvärvetenskaplig databas (Karlsson, 2012). Medical Subject Headings, MeSH är ett system 

som används i databasen PubMed som tar fram nyckeltermer och sammanfattar flera 

liknande sökord (Forsberg & Wengström, 2016). I databasen Cinahl används Cinahl 

Headings, ett system med ämnesord. För att finna de sökord som artikelförfattare och 

bibliotekarier indexerat artiklarna inom det valda området togs MeSH-termer och Cinahl 

Headings fram (Karlsson, 2012). De MeSH-termer och Cinahl Headings som användes i 

sökningarna var vulvodynia och sexuality. Ett annat sätt att söka efter vetenskapligt 

material är att utgå från ord i frågeställning och syfte för att sedan använda dessa enskilt 

eller i kombinationer. För att få ett snävare sökresultat kombinerades därför sökord i 

fritextsökningar (Forsberg & Wengström, 2016). Med en fritextsökning innebär att de ord 

som använts eftersöks i både titlar, författare och ämnesord (Karlsson, 2012).  
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De sökord till fritextsökningarna som författarna tog fram ansågs relevanta för studiens 

syfte och dessa var vulvodynia, sexuality, vulval pain, femininity, vulvar pain, provoked 

vestibulodynia, pain, vestibulodynia, experiences, dyspareunia, genital pain, sexual 

satisfaction och vestibulitis. För att specificera sökningarna har den booleska operatorn 

AND använts vilket är en term som läggs ihop med sökorden för att avgränsa sökningen 

(Karlsson, 2012). Vissa av de inkluderade artiklarna hittades vid flera av sökningarna, i 

flera databaser, dessa artiklar hämtades från PubMed där de fanns tillgängliga i fulltext. 

Sökprocessen presenteras i detalj i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av sökprocess  

 

Databearbetning 

 

Utifrån resultatet av datainsamlingen har artiklar med relevans för studiens syfte valts ut. 

Genom att läsa titel och abstrakt har en första sortering skett (Polit & Beck, 2017; Rosén, 

2012). Artiklar som utifrån titel och abstrakt ansågs besvara syftet lästes igenom noggrant 

och inkluderades utifrån överensstämmelse med litteraturöversiktens syfte. De valda 

artiklarna bedömdes sedan i fulltext utifrån inklusionskriterierna (Rosén, 2012).  

 

Kvalitetsgranskning 

 

Det är av vikt att bedöma kvaliteten av de studier som inkluderas för att kunna dra 

slutsatser av litteraturöversiktens resultat (Polit & Beck, 2017).  

 

Databas Sökdatum Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

psycINFO 160404 Vulvodynia AND 

sexuality 

11 2 1 1 

psycINFO 160412 Vulval pain AND 

femininity 

1 1 1 1 

Academic 

search elite 

160412 Vulvar pain AND 

sexuality 

56 6 4 4 

PubMed 160414 Provoked  

vestibulodynia AND 

vulvodynia AND  

pain 

99 8 4 4 

PubMed 160404 Vestibulodynia AND 

experiences 

12 2 1 1 

PubMed 160404 Meshtermer:  

Vulvodynia AND 

sexuality 

37 13 10 9 

PubMed 160418 Dyspareunia AND 

genital pain AND  

sexual satisfaction 

15 3 1 1 

PubMed 160418 Vulvar pain AND 

vestibulitis AND 

sexuality 

15 2 1 1 

Totalt   246 37 23 22 
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Artiklarnas reliabilitet och validitet bedömdes genom kvalitetsgranskning utifrån 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (bilaga I). Detta 

gjordes genom att bedöma kvaliteten av varje studies metod och gradera dem som låg (III), 

medel (II) eller hög kvalitet (I). De studier vars metod bedömdes vara av låg kvalitet, det 

vill säga grad III exkluderades. De artiklar som slutligen valdes för att ligga till grund för 

resultatet sammanfattades i en matris (bilaga II). Matrisen utgörs av en tabell där studierna 

sammanställs och artikelförfattare, frågeställning, metod, urval, genomförande, resultat och 

metodologisk kvalitet beskrivs (Rosén, 2012).   

Dataanalys 

 

De artiklar som valts ut under databearbetningen lästes flera gånger med föreliggande 

studies syfte i åtanke och de delar i artiklarnas resultat som bedömdes motsvara syftet 

ströks under. Därefter plockades de delar i artiklarnas resultat som hade relevans för 

föreliggande studies syfte ut och översattes med hjälp av ett lexikon tillgängligt på internet 

(sv.bab.la). De delar från artiklarnas resultat som var relevanta sammanfattades i ett enskilt 

dokument. Under tiden artiklarna lästes igenom tydliggjordes återkommande mönster 

(Polit & Beck, 2017). De återkommande mönstren som identifierades kodades genom att 

tilldelas övergripande ord som beskrev innehållet översiktligt. Innehållet i detta dokument 

skrevs ut och de kodade delarna klipptes ut för att författarna skulle få ytterligare överblick 

av all data. Dessa urklipp sorterades sedan genom att de aspekter som bedömdes höra ihop 

eller hade samma innebörd lades samman. Detta bildade tre teman utifrån vad som 

bedömdes binda samman de kodade urklippen. Varje tema kunde i sin tur delas in i ett 

antal underteman, totalt åtta underteman framtogs, där varje undertema beskrev en specifik 

aspekt av huvudtemat (Tabell 2) (Danielson, 2012). 

Forskningsetiska övervägande 

 

Det är av vikt när forskning bedrivs att den upplevs som angelägen för samhället och kan 

leda till förbättringar av exempelvis hälsa (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). 

Föreliggande studie bedöms som etiskt motiverad att genomföras då ämnet det behandlar 

kan vara av värde för kvinnor med vulvodyni genom att öka barnmorskors kunskap och 

medvetenhet om tillståndet. Ämnet för föreliggande studie har delvis valts utifrån 

författarnas intresse för ämnet, dock har författarna varit medvetna om att det är av vikt att 

inte låta denna typ av motiv påverka resultatet och bidra till tolkningar och slutsatser utan 

vetenskapliga belägg (Gustafsson et al., 2011). Genom att läsa artiklar som utgör resultatet 

noggrant och vara aktsamma vid översättning av dem har riskerna för att förvanska 

artiklarnas resultat minimerats.  

 

Alla artiklar som inkluderats i föreliggande studies resultat har godkännande från etisk 

kommitté alternativt fört etiska resonemang kring det vetenskapliga arbetet, detta för att 

öka det vetenskapliga värdet i föreliggande studie. Innehållet i föreliggande studie är inte 

plagiat, detta för att inte framställa andras vetenskapliga material på ett sätt som otydliggör 

vem upphovsmannen till texten är (Gustafsson et al., 2011). 
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RESULTAT 

 

Resultatet av föreliggande studie presenteras utifrån de teman och underteman som 

framkom i analysprocessen (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Översikt av framkomna teman och underteman 

Tema Kunskap om vulvodyni Intimitet Att vara kvinna 

Undertema Diagnosens betydelse Att ha sex trots 

smärta 

Sex i ett kvinnoideal 

Bemötande i vården 

 

Att undvika 

intimitet 

Rädsla för att bli 

lämnad 

Kommunikation 

med partner och 

vänner 

Att omdefiniera 

heterosexualitet 

 

Kunskap om vulvodyni 

 

Diagnosens betydelse 

 

I en norsk studie av Groven et al. (2015) framkom att innan kvinnor fått diagnosen 

vulvodyni funderade de om smärtan kunde härledas till något fysiskt fel som de borde söka 

hjälp för. När kvinnor började söka kunskap om sina symtom och fann vulvodyni som en 

alternativ diagnos upplevde de en lättnad över att få ett namn på sin problematik, men 

kände samtidigt en hopplöshet över att tillståndet var svårbehandlat och en oro över att de 

kanske aldrig skulle få uppleva smärtfritt sex igen (Groven et al., 2015). 

 

I en studie av Connor et al. (2008) upplevde vissa av kvinnorna en spänning i den intima 

relationen med partnern, framför allt strax innan de fick diagnosen vulvodyni. När de 

sedan fick diagnosen kunde den bidra till att ta bort tvivel, misstro och klander och hjälpte 

paren att kommunicera bättre. Kvinnorna hade själva inte hört talas om diagnosen tidigare, 

vilket orsakade en osäkerhet hos dem. För en del av kvinnorna resulterade denna osäkerhet 

i känslor av skuld, misslyckande och själslig trasighet samt i känslan av att vara en 

ofullständig kvinna. 

 

Bemötande i vården 

 

Studier har visat att kvinnor med vulvodyni upplever att de inte blev tagna på allvar av 

vården (Connor et al., 2008; Groven et al., 2015). I Connors et al. (2008) studie fick 

kvinnorna kommentarer som de upplevde som okänsliga och kränkande. Vårdpersonalens 

bemötande fick kvinnorna att känna sig konstiga och besvärliga. Det framkom att kvinnor 

med vulvodyni upplevde att vården inte hade tillräcklig kunskap om vulvodyni och att de 

själva kände sig ansvariga att hitta lämplig behandling. Deltagarna upplevde ilska över 

bristen på en konsensus inom vården för behandling av vulvodyni. Detta ledde till att 

kvinnorna kände att de inte hade kontroll över sin situation. I en studie av Sadownik et al. 

(2012) hade kvinnor med vulvodyni negativa upplevelser av vården, vilket kopplades till 

vårdens oförmåga att identifiera och bekräfta tillståndets giltighet. De upplevde frustration 

över vårdens okunskap om tillståndet och att de ofta feldiagnostiserades och 

felbehandlades. Kvinnorna tappade förtroendet för vården när vården hade begränsad 

kunskap om vulvodyni (Sadownik et al., 2012).  
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Kvinnor i Sheppards et al. (2008) studie hade uppfattningen att de skickades runt mellan 

olika vårdgivare. Kvinnorna upplevde att de blev försummade av vården. Detta fick 

kvinnorna att känna sig avvisade. Kvinnorna hade även en uppfattning om att de 

rekommenderades terapi för att vårdpersonal trodde att deras vaginala smärta var påhittad 

och ”satt i deras huvud” och därför kunde botas terapeutiskt. Sadownik et al. (2012) 

beskriver att kvinnorna kände sig avfärdade och ignorerade av vården när de fick höra att 

deras smärta bara ”satt i huvudet” och inte var verklig och att de kanske inte gillade att ha 

sex eller var asexuella. Kvinnor i Grovens et al. (2015) studie upplevde att många 

vårdgivare bortförklarade deras smärta med att de inte kunde slappna av då de levde ett 

stressigt liv. Liknande upplevelser framkom i Marriott och Thompsons (2012) studie där 

några av kvinnorna fått information av vården att de behövde slappna av vid sex. Dessa 

kommentarer fick kvinnorna att känna att vården inte tog deras tillstånd på allvar. Även 

kvinnor i Kalers (2006) studie besvärades av vårdens påstående att de var neurotiska, borde 

slappna av och sluta oroa sig över sitt sexliv samt av vårdens påstående att smärta vid 

samlag kunde vara något normalt för kvinnor. Enligt Groven et al. (2015) upplevde 

kvinnorna att vårdens okunskap om tillståndet ledde till att vårdgivare ställde frågor som 

inte var relevanta för deras situation. Dessa antaganden från vården ledde till att kvinnorna 

skuldbelade sig själva för att de inte hade kapacitet att slappna av i sexuella situationer. 

 

En viktig del i hanterandet av smärttillståndet var enligt Marriott och Thompson (2012) att 

bli trodd av andra, i synnerhet sin partner och den medicinska professionen. Kvinnorna 

upplevde att de blev dömda och misstrodda av vården när de sökte hjälp för sin vulvodyni. 

Kvinnorna upplevde det jobbigt att syndromet kunde ha en psykologisk aspekt. Att 

smärtan kunde ha en psykologisk aspekt ledde till tankar om att de var något fel på 

kvinnorna själva eller att de till och med hittade på sina symtom, vilket skapade en känsla 

av skam hos kvinnorna. Enligt Sadownik et al. (2012) hade en del kvinnor positiva 

erfarenheter av vården, de kände sig lyssnade på och upplevde att vårdgivare bekräftade 

deras känslor av smärta och att inte vara normala. Det upplevdes också positivt när vården 

erkände att kvinnan var i behov av hjälp som vårdgivaren inte hade tillräcklig kunskap om 

och uppmuntrade kvinnorna att söka ytterligare hjälp för sin vulvodyni. 

Intimitet 

 

Att ha sex trots smärta 

 

I flera studier uppgav kvinnor att de hade penetrerande samlag med sin partner trots genital 

smärta (Groven et al., 2015; Hinchliff et al., 2012; Marriott & Thompson, 2008). Grovens 

et al. (2015) studie visade att kvinnor undanhöll sin smärta från partnern och fortsatte att 

försöka ha samlag trots smärtan. Kvinnornas självbild och värdighet var sammankopplade 

med samlagssmärtan, att inte berätta om smärtan för sin partner kunde leda till att 

kvinnorna kände stolthet över att de kunde fullfölja samlag. Kvinnorna skuldbelade sig 

själva, vilket var en bidragande orsak till att de ibland genomförde samlag trots smärtan 

(Groven et al., 2015). En del kvinnor hade samlag trots smärta för att partnern skulle bli 

tillfredsställd och inte vara otrogen och för att kvinnorna ville känna sig åtråvärda av sin 

partner samt för att upprätthålla en form av normalitet i relationen (Hinchliff et al., 2012). 

Enligt kvinnorna i studien kunde inte andra sexuella aktiviteter som inte innefattade 

penetration ersätta själva samlaget. Vissa kvinnor hade samlag då de inte förstod hur 

relationen skulle kunna fortgå utan samlag eller för att de tyckte det var svårt att hävda sin 

rätt att säga nej till sex i relationen (Hinchliff et al., 2012). Kvinnor i Marriott och 

Thompsons (2008) studie uppgav att de hade dåligt samvete över att inte kunna 

tillfredsställa sin partner och ställde därför upp på samlag trots smärtan.  
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Enligt Marriott och Thompson (2008) lade kvinnorna mer vikt vid hur deras vaginala 

smärta påverkade deras partner än hur den påverkade deras egen sexuella njutning. Ingen 

av kvinnorna beskyllde sin partner för att de drabbats av tillståndet, inte heller upplevde de 

att partnern delade problemet eller på något sätt hade bidragit till det. Om partnern visade 

förståelse för att kvinnorna inte kunde ha sex så var det något exceptionellt som de inte 

kunde förvänta sig från vem som helst. Kvinnorna såg smärtan enbart som deras egna 

problem som deras partner inte skulle behöva lida för. För att kunna njuta av intimitet och 

andra sexuella aktiviteter önskade kvinnorna i Ayling och Usshers (2008) studie en 

bekräftelse från mannen att det inte var nödvändigt med penetrerande sex. Trots att 

kvinnorna fick denna bekräftelse tolkades den som att partnern försökte vara snäll men 

egentligen skulle bli besviken om inte kvinnorna kunde ha penetrerande sex. 

 

I en studie av Rosen et al. (2015b) framkom att kvinnor med vulvodyni hade sex för att 

undvika negativa konsekvenser. Dessa konsekvenser kunde exempelvis vara att partnern 

skulle tappa intresse för sex eller att det skulle bli en konflikt i deras relation. När de hade 

sex för att undvika negativa konsekvenser uppgav de lägre sexuell och relationsmässig 

tillfredsställelse, högre nivåer av depressionssymtom och marginellt lägre sexuell funktion. 

När kvinnor med vulvodyni hade sex för att uppnå positiva konsekvenser, exempelvis för 

att glädja sin partner eller för att få mer intimitet i relationen, uppgav de högre sexuell och 

relationsmässig tillfredsställelse. Desrochers et al. (2009) resultat visade att kvinnors 

upplevda ångest, rädsla för smärta och nedsatta förmåga att kunna hantera smärtan samt att 

i högre grad undvika sex på grund av smärta associerades med kvinnans nedsatta sexuella 

funktion. Boerner et al. (2015) undersökte hur kvinnors acceptans av genital smärta 

påverkade deras sexualitet och välmående. Acceptans av smärta definierades som en 

öppenhet för att uppleva smärta, att ge upp meningslösa försök att kontrollera smärtan och 

strävan efter ett bra liv trots smärta. Högre acceptans av genital smärta hos kvinnorna var 

associerat med lägre upplevd smärta vid samlag, lägre symtom på ångest och depression 

samt högre sexuell funktion och högre sexuell tillfredställelse hos kvinnorna. 

 

En studie av Anderson et al. (2016) visade att kvinnor med vulvodyni som hade lägre grad 

av katastroftankar gällande penetration och högre grad av positiva tankar om penetration 

upplevde högre sexuell tillfredsställelse och funktion. Katastroftankar kunde exempelvis 

vara kvinnans tankar om att penetration inte kommer vara möjligt eller kommer vara 

väldigt smärtsamt. Positiva tankar om penetration kunde exempelvis vara kvinnans tankar 

om att penetration innebar en intim stund med partnern. 

 

Att undvika intimitet 

 

Flera studier visar att vissa kvinnor med vulvodyni undviker all form av intimitet som en 

följd av sitt tillstånd (Connor et al., 2008; Groven et al., 2015; Hinchliff et al., 2012; 

Marriott & Thompson, 2008; Sadownik et al., 2012). Kvinnorna upplevde att vulvodyni 

påverkade deras sexualitet med försvunnen sexuell självkänsla, minskat sexuellt intresse, 

sexuell lust och upphetsning. Många kände sorg över att inte kunna ha samlag. Diagnosen 

påverkade kvinnors känsla av att vara kvinna negativt vilket ledde till att de undvek både 

sexuell och fysisk intimitet, inkluderat all typ av beröring (Sadownik et al., 2012). 

Vulvodyni påverkade kvinnors förmåga att ha samlag, vilket hade en negativ påverkan på 

deras sexuella självförtroende. Förlusten av sexuellt självförtroende kunde bidra till att 

kvinnorna undvek sexuella situationer i en relation (Marriott & Thompson, 2008). Enligt 

Hinchliff et al. (2012) undvek kvinnor med vulvodyni all form av intimitet för att inte 

partnern skulle vilja ha penetrerande sex.  
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Andra typer av intimitet sågs inte som ”riktigt” sex utan endast som förspel som var menat 

att leda till samlag. En annan anledning till att kvinnorna undvek intimitet var att inte bli 

besvikna när det inte fanns något alternativ i samlivet förutom just penetrerande samlag 

(Hinchliff et al., 2012). Även i Grovens et al. (2015) studie var det problematiskt för en del 

kvinnor med all form av intimitet då det påminde dem om deras oförmåga att kunna ha 

penetrerande samlag med sin partner.  

 

I Ayling och Usshers (2008) studie upplevde kvinnor att det var stressande att vara intima 

med sin partner när de hela tiden var medvetna om att de inte kunde ha penetrerande sex. 

En del kvinnor med vulvodyni i Connors et al. (2008) studie distanserade sig från sexuell 

intimitet på grund av att negativa känslor var kopplade till sex. För andra kvinnor var det 

mindre känslomässigt jobbigt att trycka undan sexuella begär och beteenden än att fortsätta 

det sexuella förhållandet (Connor et al., 2008). I Hinchliffs et al. (2012) studie undvek en 

del kvinnor intimitet och sex genom att göra sig upptagna med andra aktiviteter, detta 

gjorde att de slapp säga nej till sex rakt ut till sin partner för att undvika att denne skulle 

känna sig ratad. 

 

Diagnosen vulvodyni ledde till att vissa kvinnor upplevde svårigheter med att inleda 

relationer då de inte kunde föreställa sig en relation utan ett normalt sexliv och de upplevde 

därför att de inte kunde gå vidare med sitt liv (Groven et al., 2015). Även kvinnorna i 

Sadowniks et al. (2012) studie upplevde att deras vulvodyni hindrade dem från att inleda 

en relation. I Marriott och Thompsons (2008) studie kunde förlusten av sexuellt 

självförtroende, som en följd av oförmågan att ha penetrerande samlag, bidra till en rädsla 

för nya sexuella förbindelser. Vissa av kvinnorna i Hinchliffs et al. (2012) studie hade 

slutat ha samlag med sin partner, de kände ledsamhet över att de inte kunde delta i samlag 

som sågs som en naturlig del i en relation. Valet att inte ha sex hade växt fram efter att 

kvinnorna insett att de negativa aspekterna av att ha sex övervägde eventuella positiva 

konsekvenser. 

 

I en studie av Leclerc et al. (2015) undersöktes kvinnor med vulvodyni och deras 

anknytningsmönster, där ett anknytningsmönster var att kvinnorna undvek intimitet som ett 

sätt att hantera sin genitala smärta. Kvinnor med denna typ av anknytningsmönster 

upplevde en lägre sexuell njutning tillsammans med sin partner samt en lägre sexuell 

funktion. Dessa kvinnor upplevde även en lägre sexuell självsäkerhet som bland annat 

innefattade förmågan att kunna kommunicera om och diskutera sexuella aktiviteter. En 

högre grad av sexuell självsäkerhet hos kvinnor med vulvodyni bidrog till en bättre sexuell 

funktion och en högre sexuell njutning.  

 

Kommunikation med partner och vänner 

 

Kvinnorna i Sadowniks et al. (2012) studie uppgav att deras vulvodyni hade en negativ 

inverkan på att kunna ha en relation. Det var en konstant kamp för kvinnorna att få 

partnern att förstå att deras uteblivna samliv inte berodde på att kvinnorna var missnöjda 

med sexlivet, utan att det snarare var något fysiskt som hindrade dem. I en studie av Ayling 

och Ussher (2008) uppgav kvinnor att de inte längre hade dåligt samvete över sin oförmåga 

att ha penetrerande samlag med sin partner, detta då de kunde ha en öppen kommunikation. 

I en studie av Awada et al. (2014) framkom att kvinnor med vulvodyni som var mer 

bekväma med hur de kommunicerade om sina känslor med sin partner uppvisade en högre 

sexuell tillfredsställelse, mindre depressiva symtom och lägre skattad genital smärta.  
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Andersons et al. (2016) studie visade att en upplevd bättre kommunikation om sex med sin 

partner sammankopplades med högre sexuell tillfredsställelse och funktion hos kvinnor 

med vulvodyni. Rancourts et al. (2016) studie visade att som kvinna med vulvodyni 

uppleva en god kommunikation med sin partner om sex associerades med en högre sexuell 

njutning, en förbättrad sexuell funktion samt en lägre grad av depressiva symtom hos dessa 

kvinnor. Förbättrad sexuell funktion definierades som högre grad av lust, upphetsning och 

lubrikation. 

 

I Bois et al. (2013) studie framkom att som kvinna uppleva en hög sexuell och 

relationsmässig intimitet var associerat med en högre sexuell funktion. Sexuell och 

relationsmässig intimitet kunde bland annat innebära en god kommunikation om sitt sexliv 

med sin partner. Att som kvinna uppleva en hög sexuell intimitet med sin partner var även 

associerat med en högre skattad sexuell njutning och en ökad förmåga att kunna hantera sin 

smärta. En studie av Bois et al. (2015) visade att kvinnor med vulvodyni som upplevde att 

de hade en god kommunikation med sin partner om sin vulvodyni och sina tankar och 

känslor kring tillståndet, upplevde en högre grad av sexuell njutning och mindre 

obehagskänslor kopplade till sex. Detta i jämförelse med kvinnor som upplevde en dålig 

kommunikation om sitt tillstånd med sin partner. Kvinnor som uppfattade responsen de 

fick från sin partner, när de kommunicerade om kvinnornas vulvodyni, som förstående, 

bekräftande och omsorgsfull upplevde en högre grad av sexuell njutning jämfört med 

kvinnor som upplevde att de inte fick den typen av respons (Bois et al., 2015). 

 

Rosen et al. (2015a) undersökte hur kvinnor med vulvodyni uppfattade olika typer av 

gensvar på kvinnans genitala smärta från sin partner. Under de dagar paren hade samlag 

och kvinnorna upplevde att de fick mer uppmuntrande gensvar från sin partner än normalt, 

till exempel att partnern visade glädje över att kvinnan ville ha sex, rapporterade de högre 

sexuell njutning och relationsmässig tillfredsställelse. De dagar paren hade samlag och 

kvinnorna upplevde att de fick mer negativa gensvar från sin partner, till exempel om 

partnern reagerade med ilska, rapporterade de lägre sexuell njutning och relationsmässig 

tillfredsställelse. De dagar när männen gav mer sympatiskt gensvar i högre grad än annars, 

till exempel genom att erbjuda tröst eller att sluta med den sexuella aktiviteten, för att 

stötta och visa omsorg för kvinnan, rapporterade kvinnorna lägre sexuell tillfredsställelse.  

 

I Rosens et al. (2012) studie framkom att som kvinna med vulvodyni få mer uppmuntrande 

gensvar från sin partner, angående den genitala smärtan, associerades med en högre sexuell 

tillfredsställelse. Inget samband fanns mellan att som kvinna med vulvodyni få sympatiskt 

gensvar från sin partner och kvinnornas sexuella tillfredställelse (Rosen et al., 2012). Att 

som kvinna med vulvodyni ha en partner som reagerade på ett sympatiskt och omsorgsfullt 

sätt när de kommunicerade om kvinnans smärta hade ett samband med kvinnors negativa 

tankevärdering om sin genitala smärta samt en högre upplevd smärtintensitet hos 

kvinnorna (Rosen et al., 2013).  

 

Kvinnor upplevde även ett socialt utanförskap på grund av sin vulvodyni. Tillståndet 

bidrog till att de kände sig annorlunda och onormala (Sheppard et al., 2008). Kvinnor med 

vulvodyni kunde också uppleva isolering från samhället och från människor i deras närhet. 

Kvinnorna berättade inte för andra om tillståndet då det kändes obekvämt att prata om ett 

tillstånd som påverkar de kvinnliga genitalierna. Detta ledde till att de upplevde sig som 

osynliga. De hade svårt att prata med vänner om tillståndet på grund av att vännerna inte 

förstod deras situation och därför inte kunde hjälpa till och vara stöttande (Connor et al., 

2008).  
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Kvinnor med vulvodyni upplevde en känslomässig isolering då de inte kunde delta i samtal 

om sex med sina vänner på grund av att de inte kände igen sig i vännernas berättelser om 

positiva sexuella erfarenheter (Sheppard et al., 2008). En del kvinnor upplevde svårigheter 

att kommunicera med sina vänner om sex då de ansåg att de inte hade något att tillägga i 

diskussionerna på grund av sin vulvodyni (Kaler, 2006).  

Att vara kvinna 

 

Sex i ett kvinnoideal 

 

Kvinnor med vulvodyni uppfattade att riktigt sex eller normalt sex definierades som 

penetrerande samlag (Connor et al., 2008; Groven et al., 2015; Kaler, 2006; Marriott & 

Thompson, 2008). Utifrån denna övertygelse såg dessa kvinnor inte sig själva som 

”riktiga” kvinnor då de inte kunde genomföra samlag. Kvinnorna i Kalers (2006) studie 

menade att diagnosen vulvodyni fick dem att känna sig mindre kvinnliga och det var 

särskilt på grund av att diagnosen hindrade dem från att ha penetrerande samlag. 

Kvinnornas oförmåga att kunna utföra penetrerande samlag förstörde möjligheten för dem 

att leva upp till kvinnoidealet. Denna oförmåga sammankopplades med att de inte kunde 

utföra sina kvinnliga plikter inom en relation. De kvinnor som inte var gifta menade även 

att tillståndet vulvodyni stod i vägen för en heterosexuell förpliktelse och således även för 

deras kvinnliga identitet (Kaler, 2006). Kvinnor i Ayling och Usshers (2008) studie uppgav 

att de ansåg sin identitet som kvinna vara direkt kopplad till förmågan att kunna attrahera 

och behålla en man. Att ha vulvodyni innebar således att förlora en del av sig själv. Även i 

Sheppards et al. (2008) studie upplevde kvinnor med vulvodyni att de hade förlorat en del 

av sig själva och därför kände de sig misslyckade. Tillståndet bidrog till att sexlivet, som 

sågs som en viktig del i relationen, saknades.  

 

Kvinnor i Marriott och Thompsons (2008) studie upplevde att den största negativa 

konsekvensen av vulvodyni var upplevelsen av att förlora sin femininitet, sin sexuella 

identitet och njutningen i sexuella förbindelser, snarare än den vaginala smärtan i sig. 

Tillståndet tog ifrån kvinnorna deras upplevelse av att vara sexiga vilket ledde till att de 

kände sig mindre feminina. Kvinnorna talade om sex som något som andra kvinnor 

upplevde som enkelt och naturligt. De jämförde sig själva med sunda heterosexuella 

kvinnor, utan genital smärta, där de själva inte räknades in. I Connors et al. (2008) studie 

beskrev kvinnorna att de kände sig annorlunda från andra par som de ansåg hade en sund 

sexualitet. 

 

Kvinnor i Ayling & Usshers (2008) studie kände skuld över att de inte kunde fortsätta och 

fullborda ett samlag. De beskrev att deras upplevelse av vulvodyni var formad av de 

sexuella påtryckningar kvinnorna upplevde fanns i kontexten av deras relation och att inte 

känna sig normala i ett heterosexuellt förhållande. I Connors et al. (2008) studie uppgav 

kvinnorna att partnern var den enda som förstod deras kamp med vulvodyni och att detta 

kunde föra paren närmare varandra. En del av kvinnorna upplevde en besvikelse över att 

partnern inte helt kunde förstå hennes fysiska smärta och att partnern inte kunde förstå 

kvinnans upplevelse av att inte känna sig som en fullständig kvinna. 

 

I Connors et al. (2008) studie framkom känslan av att icke penetrerande sex inte var det 

normala eller naturliga sättet att ha sex på. Kvinnorna upplevde att förväntningen på att ha 

penetrerande sex bidrog till att det var svårt att bli upphetsad av att enbart ha icke 

penetrerande sex.  
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Kvinnor i Hinchliffs et al. (2012) studie associerade samlag med lust och kärlek vilket stod 

i kontrast med den verkliga upplevelse av sex som kvinnorna hade. Smärtan hindrade 

deltagarna från att uppleva det lustfyllda med sex.  

 

Att vara en ”riktig” kvinna innebar för vissa kvinnor att kunna ha penetrerande samlag och 

att kunna föda barn. Tillståndet vulvodyni gjorde att kvinnorna var rädda att de aldrig 

skulle kunna leva upp till detta (Groven et al., 2015). Samlaget hade en rituell dimension 

för många av kvinnorna. De kände sig uteslutna ur vissa delar av kvinnligheten, särskilt i 

situationer där kärleksfullt samlag sågs som något rituellt, exempelvis på bröllopsnatten 

eller smekmånaden. Även samlag med fortplantning som mål var av stor betydelse, 

tillståndet omöjliggjorde för kvinnorna att göra ett barn under romantiska förutsättningar. 

Detta gjorde också att kvinnorna kände sig mindre kvinnliga. De kvinnor i studien som var 

gifta hade en uppfattning om att de efter giftermål skulle föda barn och när detta inte var 

möjligt, på grund av att de inte kunde ha penetrerande samlag, separerades de från 

feminina ritualer om moderskap och kvinnlig vänskap (Kaler, 2006). 

 

Kvinnor i Marriott och Thompsons (2008) studie beskrev en bild av vad sex borde vara 

och upplevde att deras kroppar svek dem så att de inte kunde leva till förväntningarna av 

den bilden. Det ledde till att kvinnorna kände sig annorlunda och utanför vilket bidrog till 

känslor av skam. Enligt Kaler (2006) kunde vulvodyni påverka kvinnors tankar om sina 

kroppar, i synnerhet deras syn på sina genitalier. Kvinnorna sammankopplade sexualitet 

med kön och personlighet vilket gjorde att de såg sin diagnos som en sjukdom av deras 

grundläggande jag. Det kroppsliga, det sexuella och jaget smälte samman och orsakade 

fysisk smärta. Detta gjorde att kvinnor uttryckte att de hatade sin egen kropp på grund av 

vad den orsakat dem. En studie av Maillé et al. (2015) visade att kvinnor med vulvodyni 

som hade högre grad av ångest relaterat till exponering av deras kroppar vid sex upplevde 

lägre sexuell njutning, sämre sexuell funktion och högre grad samlagssmärta. En positiv 

kroppsuppfattning var associerat med högre sexuell funktion hos kvinnor med vulvodyni.  

 

Rädsla för att bli lämnad 

 

Kvinnor med vulvodyni kunde uppleva en rädsla över att förlora sin partner på grund av 

sin vulvodyni. De var rädda att om de inte kunde ha sex igen skulle relationen ta slut 

(Sheppard et al., 2008). Kvinnorna i Marriott och Thompsons (2008) studie var oroliga för 

att deras partner skulle vilja vara med en annan kvinna då de inte kunde ha sex. De hade 

tankar om sin roll och vad som förväntades av dem som kvinnor i sitt heterosexuella 

förhållande, där sexuell interaktion var en avgörande del i att bibehålla detta förhållande. 

De förväntade sig att deras partner skulle bli besviken om de inte kunde ha sex. 

 

Det framkom i Grovens et al. (2015) studie att kvinnorna regelbundet oroade sig över 

smärtan som tillståndet vulvodyni orsakade och den påverkan som smärtan hade på deras 

relation. De upplevde frustration och ledsamhet över att inte kunna ha samlag med sin 

partner, då de upplevde att deras relation inte levde upp till det normala. På grund av den 

smärta som tillståndet orsakade var kvinnorna tvungna att avbryta samlag med sin partner, 

vilket ledde till att de kände skuld över att inte kunna genomföra samlag. Att inte kunna 

genomföra samlag med sin partner utan att uppleva smärta ledde till att kvinnorna kände 

frustration då det var jobbigt att inte kunna leva upp till partnerns förväntningar.  
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Leclercs et al. (2015) studie visade att kvinnor med vulvodyni som hade den typen av 

anknytningsmönster där de var särskilt känsliga för signaler som tydde på att de skulle bli 

lämnade av sin partner upplevde en lägre sexuell njutning tillsammans med sin partner. 

Dessa kvinnor upplevde även en lägre sexuell självsäkerhet som bland annat innefattade 

förmågan att kunna kommunicera om och diskutera sexuella aktiviteter med sin partner. En 

högre grad av sexuell självsäkerhet hos kvinnor med vulvodyni bidrog till en bättre sexuell 

funktion och en högre grad av sexuell njutning (Leclerc et al., 2015). 

 

Att inte kunna tillgodose sin partners sexuella behov fick kvinnor med vulvodyni i Ayling 

och Usshers (2008) studie att beskriva sig själva som onormala, värdelösa, odugliga, 

trasiga och dysfunktionella. Vissa kvinnor kände sig otillräckliga i relationen trots att deras 

partner inte uttryckt missnöje över deras relation, utan snarare var stöttande och aldrig lade 

någon press på kvinnorna att ha sex. Kvinnor i en studie av Hinchliff et al. (2012) kände 

sig ansvariga för att tillgodose deras partners sexuella tillfredställelse. En del kvinnor 

uppgav att deras partner hade förståelse för deras smärta och ovilja till sex men att 

kvinnorna själva ändå upplevde att ständigt säga nej till sex inte var något alternativ i 

relationen. 

 

Att omdefiniera heterosexualitet 

 

Trots att kvinnor med vulvodyni påverkades negativt av att inte kunna ha penetrerande 

samlag, så gav tillståndet dem möjlighet att ompröva och omdefiniera heterosexualiteten. 

Detta kunde göras genom att exempelvis hitta en ”bra” man som skulle älska och stanna 

kvar hos en kvinna med vulvodyni. Detta trots att hon inte kunde ha penetrerande samlag 

och därmed inte kunde kvalificera sig som en normal kvinna. Det kunde även göras genom 

att kompensera att de inte kunde ha penetrerande samlag med att vara kvinnliga på andra 

sätt (Kaler, 2006). 

 

Vissa kvinnor med vulvodyni ägnade sig åt andra sexuella aktiviteter än vaginal 

penetration (Ayling & Ussher, 2008; Connor et al., 2008; Groven et al., 2015). Enligt 

Connor et al. (2008) upplevde en del kvinnor att detta var lika tillfredsställande som 

penetrerande sex, medan andra kvinnor upplevde det motsatta. En del av kvinnorna 

menade att det stärkte relationens känslomässiga band att hitta alternativa former av 

intimitet som inte innebar penetration. Dessa kvinnor upplevde det som positivt att deras 

relation inte var beroende av vaginalt samlag. Kvinnor i Grovens et al. (2015) studie 

menade att deras tillstånd gjort att de hittat nya vägar för att utforska sin sexualitet. De 

hade utvidgat sitt perspektiv på vad sex kan vara, vilket gjorde att de inte längre kände sig 

misslyckade som kvinnor. Deras nu bredare perspektiv på sex berikade dem på ett sätt som 

skilde sig från kvinnor som inte hade vulvodyni. I Ayling och Usshers (2008) studie såg 

vissa kvinnor sig själva som fullständiga trots sin vulvodyni, de kunde i sin relation bortse 

från penetrerande samlag som något nödvändigt och istället experimentera med andra 

sexuella aktiviteter. 

 

En studie av Farmer och Meston (2007) visade att hos kvinnor med genital smärta 

avgjordes den sexuella njutningen genom kvaliteten på orgasm, en stor erfarenhet av 

oralsex och färre tänkta framtida sexpartners. Så trots att kvinnor med genital smärta 

uppgav försämrad sexuell funktion, i och med deras oförmåga att ha penetrerande samlag, 

avgjorde detta inte deras uppfattning av sin sexuella njutning.  
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Penetrerande samlag var en viktig del i att förutsäga sexuell njutning hos kvinnor utan 

genital smärta medan hos kvinnor med genital smärta förutsågs däremot sexuell njutning 

istället av sexuella aktiviteter som inte inkluderade penetration (Farmer & Meston, 2007). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

En litteraturöversikt valdes som metod för föreliggande studie. Denna metod valdes för att 

kunna presentera en överblick av befintlig forskning gällande sexualitet och självbild hos 

kvinnor med vulvodyni. En fördel med att använda en litteraturöversikt som metod i 

föreliggande studie kan vara att genom att sammanställa den forskning som finns på 

området skapa en fördjupad kunskap om ämnet som kan användas för att förbättra vården 

för kvinnor med vulvodyni. En annan fördel kan vara att både kvantitativa och kvalitativa 

studier ingår i litteraturöversiktens resultat, vilket kan ge en bredare förståelse för det valda 

problemområdet (Forsberg & Wengström, 2016). Åtta kvalitativa studier och 14 

kvantitativa studier inkluderades i föreliggande studie resultat. Denna fördelning av 

kvalitativa och kvantitativa studier kan ses som en styrka då de kvantitativa studierna 

bidrar med kunskap baserat på ett högt deltagarantal vilket i sin tur kan öka 

generaliserbarheten av resultaten i dessa studier. De kvalitativa studierna ger å andra sidan 

en djupare förståelse för hur kvinnor med vulvodyni upplever sin situation (Danielsson, 

2012). Annan metod som hade kunnat ge liknande resultat är intervjustudie och/eller 

enkätstudie. En intervjustudie skulle kunna ge fördjupad kunskap om de faktorer som 

påverkar sexualitet och självbild hos kvinnor med vulvodyni. Att komplettera intervjuer 

med enkäter till ett större antal kvinnor skulle kunna ge en bredare bild av vilka faktorer 

som finns och hur dessa påverkar sexualitet och självbild hos kvinnor med vulvodyni 

(Forsberg & Wengström, 2016). Dock skulle dessa metoder visa upp ett resultat baserat på 

färre kvinnors upplevelser och data från enbart ett land till skillnad från en litteraturstudie.  

 

Urvalet av studier begränsades till artiklar som var publicerade mellan år 2006-2016, var 

peer reviewed och var skrivna på engelska eller svenska. Det framkom under sökprocessen 

att studier som besvarade föreliggande studies syfte och var publicerade före år 2006 var 

få. Av den anledningen exkluderades endast ett fåtal funna studier. Nio av de 22 studier 

som utgör resultatet publicerades år 2015-2016. Detta anser författarna till föreliggande 

studie styrker resultatets trovärdighet då det i hög utsträckning baseras på aktuella 

forskningsresultat. Inga begränsningar gjordes i urvalet beträffande studiernas 

ursprungsland. Däremot var samtliga studier i föreliggande studies resultat utförda i länder 

som är en del av västvärlden. Studierna utfördes i följande länder Kanada, Storbritannien, 

Australien, USA och Norge. Inga studier som var utförda utanför västvärlden och var 

relevanta för föreliggande studies syfte hittades. Detta skulle delvis kunna förklaras med 

att vulvodyni i egenskap av en kvinnosjukdom inte uppmärksammats i lika stor 

utsträckning utanför västvärlden. Av de totalt inkluderade 22 studierna var 16 studier 

utförda i Kanada, tre i Storbritannien och en vardera i USA, Norge och Australien. Att mer 

än hälften av studierna var utförda i Kanada kan tyckas anmärkningsvärt. Flera forskare 

återkommer som författare till många av de kanadensiska studierna, detta tyder på att ett 

forskningsteam har inriktat sin forskning på olika aspekter av vulvodyni och hur tillståndet 

på olika sätt påverkar kvinnor. Att flera studier som utgör resultatet är utförda av samma 

forskningsteam skulle kunna ha påverkat resultatet i föreliggande studie.  
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Dessa forskare kan ha inriktat sina val av frågeställningar gällande vulvodyni utifrån deras 

intresse och/eller förförståelse. Det kan anses anmärkningsvärt att inga studier från Sverige 

inom detta område påträffades under sökprocessen.  

 

Ett problem som uppkom under sökprocessen var att identifiera vilka studier som 

behandlade ämnet vulvodyni. Detta då termen vulvodyni är relativt ny och därmed inte har 

etablerats överallt samt då tillståndet tidigare haft andra benämningar. Det finns även flera 

undergrupper av vulvodyni som benämns med andra termer. Det blev därför nödvändigt att 

identifiera andra benämningar på tillståndet och använda dessa i sökprocessen. Med 

anledning av detta användes sökord som vulval pain, vulvar pain, genital pain, 

vestibulodynia, provoked vestibulodynia och vestibulitis i sökprocessen förutom 

vulvodynia för att finna studier som svarade på föreliggande studies syfte. Eventuellt kan 

studier som behandlar ämnet men använt sig av ytterligare andra begrepp för att beskriva 

tillståndet missats under sökprocessen, vilket i sin tur skulle kunna ha påverkat resultatet.  

Dock har författarna till föreliggande studie försökt undvika detta i möjligaste mån då de 

har ansträngt sig för att hitta alla de begrepp som används för att beskriva tillståndet.  

 

Då samtliga artiklar som utgör föreliggande studies resultat var skrivna på engelska som 

inte är författarnas modersmål finns en viss risk att artiklarnas resultat har feltolkats då de 

översattes. Detta har dock författarna försökt undvika i möjligaste mån genom att ta hjälp 

av ett engelskt lexikon (sv.bab.la) vid översättningen. Vid svårigheter att översätta vissa 

begrepp som använts i studierna trots hjälp av lexikon har en definition av begreppet 

eftersökts med hjälp av sökmotorn Google. Författarna läste även igenom artiklarnas 

resultat flera gånger för att säkerställa att de tolkats korrekt. Innebörden av studiernas 

resultat diskuterades även författarna emellan för att ytterligare säkerställa en korrekt 

tolkning. Författarna till föreliggande studie hade en förförståelse om ämnet och en viss 

förväntning på vad resultatet skulle komma att visa. Författarna gjorde sitt bästa för att inte 

låta denna förförståelse påverka resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). Att faktorerna 

som hittades påverkade kvinnors sexualitet och självbild både positivt och negativt skulle 

kunna styrka att författarna lyckats förbise de förväntningar de hade på resultatet.  

 

De artiklar som inkluderades i föreliggande studies resultat kvalitetsgranskades utifrån 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg et al. 

(1999) och Willman et al. (2011) (bilaga I). Genom detta bedömdes artiklarnas reliabilitet 

och validitet. Kvalitetsgranskningen har gjorts efter författarnas bästa förmåga, dock kan 

denna granskning ha varit bristfällig då författarna inte har en stor erfarenhet av denna typ 

av granskning. En styrka kan ha varit att författarna granskade studierna gemensamt vilket 

stärker kvalitetsgranskningens reliabilitet (Henricson, 2012). Målet med granskningen var 

att säkerställa att de artiklar som inkluderades i litteraturöversiktens resultat var av god 

kvalitet (Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga studier bedömdes vara av hög eller 

medelhög kvalitet enligt bedömningsunderlaget. I studiernas metod fanns beskrivet vilka 

inklusions- och exklusionskriterier som använts. I samband med kvalitetsgranskningen 

kontrollerades även studiernas eventuella bortfall. Detta är av vikt för att resultatet ska bli 

så generaliserbart som möjligt (Forsberg & Wengström, 2016). Det var endast i de 

kvantitativa studierna som bortfall förekom. Studien med det högsta bortfallet hade ett 

bortfall på 18,7 procent. Anledningen till bortfall i de kvantitativa studierna berodde i 

huvudsak på att deltagare inte besvarat alla delar i enkäterna, så kallat internt bortfall, som 

är vanligt vid enkätundersökningar (Forsberg & Wengström, 2016).  
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I en del av studierna blev deltagare tillfrågade om att delta i studien på olika kliniker där de 

sökt hjälp för sitt tillstånd. Alla som tillfrågades tackade inte ja till att delta. Detta skulle 

kunna ha påverkat studiernas resultat. En möjlighet är att de kvinnor som valde att inte 

delta i studierna skiljde sig på något sätt från de kvinnor som valde att delta. Detta kan ha 

påverkat studiernas externa validitet, i vilken grad dessa kvinnor är representativa för alla 

kvinnor med vulvodyni. Föreliggande studies generaliserbarhet kan möjligen ha påverkats 

av detta. Majoriteten av de kvantitativa studierna utgjordes inte av en randomiserad 

kontrollerad studie där kontrollgrupp och interventionsgrupp jämfördes. Istället 

undersöktes samband mellan olika variabler utifrån deltagares svar på frågor i 

frågeformulär och gradering av exempelvis upplevd smärtintensitet och sexuell 

tillfredsställelse genom olika skattningsskalor. Genom att använda denna typ av metod kan 

inga slutsatser dras om huruvida en viss variabel har påverkat en annan variabel utan 

endast den eventuella korrelationen mellan variablerna kan undersökas (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva faktorer som kan påverka sexualitet och 

självbild för kvinnor med diagnosen vulvodyni. Resultatet visade att av de symtom som 

vulvodyni gav upphov till var dyspareuni ett symtom som kvinnor med vulvodyni lade stor 

vikt vid. På grund av samlagssmärtan upplevde kvinnorna svårigheter med att ha 

penetrerande samlag. Kvinnorna såg sig själva därför som mindre kvinnliga och upplevde 

att de inte kunde leva upp till kvinnoidealet (Kaler, 2006). En studie av Elmerstig, Wijma 

och Berterö (2008) som undersöker upplevelser hos kvinnor med dyspareuni visade 

liknande resultat. Dessa kvinnor associerade samlagssmärtan med sin egen självbild och 

strävade samtidigt efter att bli bekräftade utifrån bilden av en idealkvinna. Strävan efter 

denna idealbild krävde uppoffring, att underkasta sig smärta och låta sig styras av 

skuldkänslor mot sin partner. Att vara en idealkvinna och en perfekt flickvän innebar för 

kvinnorna att vara villig att ha samlag, att vara lyhörd för sin partners sexuella behov och 

att kunna tillfredsställa dessa. Samlaget i sig var en bekräftelse för kvinnorna att de var 

idealkvinnor (Elmerstig et al., 2008). Dessa liknande upplevelser hos kvinnor med 

vulvodyni och kvinnor med dyspareuni tyder på att dyspareuni som kan leda till en 

oförmåga att ha penetrerande samlag är en betydelsefull aspekt av att leva med vulvodyni.  

 

Sörensdotter (2013) menar att de kulturella aspekter som omger ett visst tillstånd påverkar 

hur individen upplever sin smärta. Normer om hur människor lever ett idealt liv samt 

normer kring kropp, kön och sexualitet är viktiga faktorer för att kunna förstå hur 

sjukdomar påverkar individen och hennes tolkning av smärtan. Kulturella normer är inte 

det enda som påverkar hur ett tillstånd uppfattas men de kan förklara hur tillståndet på 

olika sätt kan förändra den mänskliga kroppen och bli ett hinder i det dagliga livet. Utifrån 

Sörensdotters (2013) beskrivning av att kulturella aspekter kan påverka hur smärta upplevs 

är det ett intressant fynd att kvinnor med vulvodyni lägger stor vikt vid hur samlagssmärtan 

påverkat dem, snarare än andra symtom som vulvodyni kan ge upphov till. Detta kan vara 

av vikt att som barnmorska ha i åtanke i mötet med kvinnor som lider av vulvodyni. 

Samtidigt som det är viktigt att vara lyhörd för kvinnan och hennes unika tankar och 

önskningar så bör barnmorskan även försöka se bortom penetrerande samlag som den 

rådande sexuella normen. Barnmorskan bör även uppmuntra kvinnan att utforska sin 

sexualitet på andra sätt genom att utgå från kvinnans egen kropp och dess unika 

möjligheter till njutning istället för att fokusera på dess begränsningar. 
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I resultatet framkom att en del kvinnor med vulvodyni likställde riktigt sex med att ha 

penetrerande samlag och att då deras tillstånd försvårade detta uppfattade de inte sig själva 

som ”riktiga” kvinnor (Connor et al., 2008; Groven et al., 2015; Kaler, 2006; Marriott & 

Thompson, 2008). En del kvinnor valde att ha penetrerande samlag trots sin genitala 

smärta, för att de såg detta som den enda möjligheten för att kunna upprätthålla bilden av 

sig själva som normala i en heterosexuell relation (Hinchliff et al., 2012). Andra kvinnor 

lyckades se bortom synen på en ”riktig” kvinna och kunde omdefiniera heterosexualiteten 

genom att helt exkludera det penetrerande samlaget. Detta möjliggjordes genom att 

kvinnorna ägnade sig åt andra sexuella aktiviteter än vaginal penetration, vilket 

tydliggjorde att de utvidgat sitt perspektiv på vad sex kan vara (Groven et al., 2015).  

 

Sörensdotter (2012) diskuterar kring normer om sexualitet och genus. Hon menar att dessa 

normer begränsar samhällets definition på sex och därmed även kvinnors sexualitet. 

Kvinnors sexualitet begränsas då de snarare använder sina kroppar till att uppfylla 

specifika normer än att utnyttja sin kropp på ett sådant sätt som leder till sexuell njutning 

(Sörensdotter, 2012). Detta kan tolkas genom att de kvinnor med vulvodyni som valde att 

ha sex trots smärta lät sig begränsas av samhällets definition på sex, medan de kvinnor som 

valde bort penetrerande samlag lyckades se bortom dessa normer. Sörensdotter (2012) 

menar dock att de kvinnor som väljer bort penetrerande samlag och omformar sin syn på 

sex fortfarande påverkas av samhällets syn på vad ”riktigt” sex är (Sörensdotter, 2012). 

När barnmorskor möter kvinnor med vulvodyni är det därför av värde att barnmorskan är 

medveten om de normer som styr kvinnors sexualitet. Detta då en del i barnmorskans 

ansvarsområde innefattar att ha kunskap om sexualitet i ett genusperspektiv och ge ett gott 

och professionellt bemötande till kvinnor oavsett om de har en positiv eller negativ 

upplevelse av sin sexualitet (Socialstyrelsen, 2006; Sundström, 2009). Detta är särskilt 

viktigt då sexualitet som inte har reproduktion som mål eller ligger utanför den 

heterosexuella normen ofta förbises i kvinnosjukvården (Sundström, 2009).  

 

Det faktum att sexualitet som inte har reproduktion som mål ofta förbises i 

kvinnosjukvården (Sundström, 2009) kan även kopplas till föreliggande studies resultat. 

Där framkommer att kvinnor med vulvodyni upplever att de inte tas på allvar i vården 

(Connor et al., 2008; Groven et al., 2015). En del kvinnor med vulvodyni sammankopplade 

sin negativa upplevelse av vården med dess oförmåga att identifiera och bekräfta 

tillståndets giltighet. Kvinnorna upplevde även frustration över vårdens okunskap om 

vulvodyni och att tillståndet ofta feldiagnostiserades och felbehandlades (Sadownik et al., 

2012). En annan upplevelse av vården hos kvinnor med vulvodyni var att de 

rekommenderades terapi vilket de tolkade som att vårdpersonal ansåg att kvinnornas 

vaginala smärta var påhittad och satt i deras huvud och därför kunde botas terapeutiskt 

(Sheppard et al., 2008). Kvinnorna besvärades även av vårdpersonalens påstående att de 

var neurotiska, borde slappna av och sluta oroa sig över sitt sexliv (Kaler, 2006; Marriott & 

Thompson, 2012). En studie av Hamberg, Risberg, Johansson och Westman (2002) 

undersökte om läkares handläggning och diagnostisering av patienter med nacksmärta 

skilde sig mellan kvinnliga respektive manliga patienter. Resultatet av studien visade att 

läkare ställde ospecifika somatiska diagnoser, ställde frågor om psykosociala förhållanden, 

förskrev läkemedel och föreslog kontakt med terapeut i högre utsträckning om patienten 

var kvinna. Om patienten var man föreslog däremot läkarna i högre grad ytterligare 

utredning och fler laboratoriska tester. Resultatet i Hambergs et al. (2002) studie tycks 

indikera att vården påverkas av könsstereotypa föreställningar och således behandlar 

kvinnor och män olika. Detta skulle delvis kunna förklara de upplevelser kvinnor i 

föreliggande studie hade av vården.  
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Resultatet visade att diagnosen vulvodyni hade betydelse för kvinnorna. De upplevde en 

oro, särskilt i den intima relationen med sin partner, innan de hade erhållit sin diagnos. När 

de väl fått diagnosen upplevde de en lättnad men även en hopplöshet över att tillståndet var 

svårbehandlat. Diagnosen i sig orsakade även osäkerhet hos kvinnorna vilket resulterade i 

känslor av skuld och misslyckande (Connor, 2008). Detta resultat överensstämmer med 

kvinnornas upplevelser i Elmerstigs et al. (2008) studie om dyspareuni. Dessa kvinnor 

kände sig maktlösa och drabbades av känslor av hopplöshet då de inte visste orsak till och 

prognos för sin samlagssmärta. Kvinnornas skuldkänslor gentemot partnern förstärktes av 

att de inte visste vad som orsakade smärtan.  

 

Det kan tänkas att om forskningen om vulvodyni och dess etiologi och behandling var mer 

omfattande samt om kunskapen om tillståndet var mer utbrett i vården och samhället så 

hade kvinnor med vulvodyni inte behövt uppleva exempelvis hopplöshet och maktlöshet 

kopplat till sin diagnos i samma utsträckning. En del kvinnor med vulvodyni besvärades 

även av vårdpersonalens påstående att smärta vid samlag kunde vara något normalt för 

kvinnor (Kaler, 2006). Detta kan ses i kontexten av vad de Beauvoir (2002) skriver om att 

kvinnans sexuella njutning till stor del sammankopplas med hennes klitoris som inte har 

någon egentlig betydelse vid penetration och inte heller är nödvändig för fortplantning. Det 

kan tänkas att vården påverkats av detta synsätt och inte ser kvinnans sexuella njutning 

som en betydande del i det penetrerande samlaget, utan snarare att det penetrerande 

samlaget existerar för mannens njutning och eventuell fortplantning. Detta skulle till viss 

del kunna ligga till grund för kvinnors negativa upplevelser av vården.  

 

Det finns flera olika behandlingsmetoder för kvinnor som lider av vulvodyni (Edwards, 

2015). Nilsson (2015) beskriver att då smärtan vid vulvodyni är lokaliserad i vulva, har 

själva tillståndet i sig sexualiserats. Vulvodyni har därför särskilts från andra typer av 

smärttillstånd. Detta genom att målet med behandlingen vid tillståndet inte varit att 

kvinnan ska må bra och använda sin kropp till sådant som är lustfyllt utan fokuserar mer på 

att kvinnan ska kunna ha penetrerande samlag (Nilsson, 2015; Sörensdotter, 2013). Enligt 

Sörensdotter (2013) är den medicinska synen på vulvodyni att tillståndet främst definieras 

som en sexuell dysfunktion. Ett exempel på detta är att en behandlingsmetod vid vulvodyni 

är lidokain (Danielsson et al., 2006). Att denna behandlingsmetod används kan ses som ett 

argument för att behandling av vulvodyni fokuserar på att möjliggöra kvinnors förmåga att 

bli penetrerade av en man. Detta kan sammankopplas med resultatet i föreliggande studie 

som visar att kvinnor med vulvodyni såg penetrerande samlag som en del i att vara en 

”riktig” kvinna (Kaler, 2006). En del kvinnor med vulvodyni uppgav att de hade dåligt 

samvete gentemot sin partner för att de inte kunde ha penetrerande samlag och de beskrev 

sig själva som onormala och värdelösa när de inte kunde tillgodose sin partners sexuella 

behov (Ayling & Ussher, 2008). 

 

Resultatet visade att kvinnor med vulvodyni kände sig ansvariga för att tillgodose sin 

partners sexuella behov (Hinchliff et al., 2012). Kvinnor med vulvodyni som fick en 

bekräftelse från partnern att penetrerande sex inte var nödvändigt tog inte denna 

bekräftelse på allvar. Kvinnorna utgick istället från att partnern alltid kände en besvikelse 

om de inte kunde ha penetrerande samlag (Ayling & Ussher, 2008). En del kvinnor ansåg 

att det var svårt att hävda sin rätt att säga nej till sex med sin partner (Hinchliff et al., 

2012). Detta överensstämmer med vad Stoppard (2000) beskriver angående kvinnors roll i 

en heterosexuell parrelation. Hon menar att kvinnor ses som ansvariga för att upprätthålla 

harmonin i en relation som en del av deras vårdande egenskaper.  
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Det kan även tolkas utifrån Keskinen (2007) som menar att sexuella påtryckningar inte kan 

existera i ett heterosexuellt parförhållande där penetrerande sex ses som något självklart 

och förväntat. Dessa teorier om sexualitet i heterosexuella förhållanden kan ses som 

viktiga aspekter för att till fullo kunna förstå situationen för kvinnor med vulvodyni. Det 

kan bidra till en djupare förståelse för hur kvinnor hanterar relationen med sin partner och 

vad detta kan leda till för känslor hos kvinnor med vulvodyni.  

 

Resultatet visade att som kvinna med vulvodyni inte kunna ha penetrerande samlag kunde 

leda till känslan av att vara utesluten ur vissa delar av kvinnligheten. På grund av sitt 

tillstånd separerades kvinnorna från feminina ritualer om moderskap och kvinnlig vänskap 

(Kaler, 2006). Detta visar att kvinnorna värderar bilden av sig själva gentemot sin 

omgivning i enlighet med Shavelsons et al. (1976) teori om människans självbild. 

Shavelson et al. (1976)  menar att individer kan jämföra bilden av sig själva med andra 

människor och med vad som anses vara ett ideal, vilket kvinnorna i föreliggande studie gör 

genom att värdera förmågan att ha penetrerande samlag utifrån en idealkvinna. Denna 

idealkvinna kan här förklaras som en kvinna som alltid kan och vill ha penetrerande 

samlag med sin partner.  

 

Kvinnlighet och sexualitet kan ses utifrån flera olika perspektiv. Enligt Ambjörnsson 

(2006) beskriver queerteorin bland annat synen på heterosexualiteten som socialt, kulturellt 

och historiskt skapad. Den använder även begreppet heteronormativitet som innebär att en 

viss sorts heterosexualitet är det normala. Enligt en heteronormativ syn är 

heterosexualiteten sammankopplad med barnalstrande vilket den enligt queerteorin inte 

nödvändigtvis behöver vara (Ambjörnsson, 2006). En del kvinnors syn på sexualitet och 

kvinnlighet i föreliggande studie tycks vara styrd av en heteronormativitet. Denna norm 

skulle kunna förklara varför kvinnorna upplevde att de uteslutits ur vissa delar av 

kvinnligheten på grund av sin vulvodyni. Ambjörnsson (2006) skriver vidare att det inte 

krävs heterosexualitet för att barn ska födas och att det inte heller är nödvändigt att leva 

och ha sex på förutbestämda sätt för att kunna skaffa barn. Utan det heteronormativa 

synsättet skulle kvinnor med vulvodyni kanske slippa känna sig okvinnliga då de inte kan 

ha penetrerande samlag och därmed uppleva att de är okvalificerade att bli mödrar. 

 

Resultatet visade kvinnor med vulvodyni lade stor vikt vid förmågan att kunna tillgodose 

sin partners sexuella behov. En del kvinnor var rädda att förlora sin partner på grund av sin 

vulvodyni då de oroade sig över att relationen skulle ta slut om de inte kunde ha sex igen 

(Hinchliff et al., 2012). Kvinnorna hade tankar om sin roll och vad som förväntades av 

dem som kvinnor i ett heterosexuellt förhållande (Marriott & Thompson, 2008). En del 

kvinnor ansåg sin identitet som kvinna vara direkt kopplad till förmågan att kunna 

attrahera och behålla en man (Ayling & Ussher, 2008). Dessa kvinnors upplevelser 

stämmer överens med de Beauvoirs (2002) beskrivning av hur en kvinna skapas. de 

Beauvoir menar att flickor uppmanas att sträva efter att bli en ”riktig” kvinna och förstå 

vikten av att inte förlora sin kvinnlighet. De får tidigt lära sig att för att kunna bli lyckliga 

måste de bli älskade av en man (de Beauvoir, 2002). Upplevelserna som kvinnorna i 

föreliggande studie beskriver tyder på att de Beauvoirs (2002) beskrivning av hur en 

kvinna skapas är aktuell än i dag. Det kan tänkas att synen på hur en kvinna ska vara 

påverkar kvinnor i ännu större utsträckning då de drabbas av något som de upplever 

berövar dem en grundläggande kvinnlig funktion (Stoppard, 2000). 

 

Många av de faktorer som framkom i föreliggande studies resultat kan anses påverka 

kvinnors sexualitet och självbild negativt.  



 

 

25 

En del faktorer har dock även identifierats som kan påverka kvinnor positivt. Exempelvis 

hade faktorer som att ha en god kommunikation med sin partner, att ha lägre grad av 

katastroftankar och högre grad av positiva tankar om penetration samt att kunna acceptera 

smärtan samband med högre grad av sexuell njutning och tillfredsställelse hos kvinnor med 

vulvodyni (Anderson et al., 2016; Boerner et al., 2015; Bois et al., 2013; Bois et al., 2015). 

Att identifiera faktorer som påverkar kvinnors sexualitet och självbild positivt kan vara av 

vikt då det kan öka kunskapen om situationen för kvinnor med vulvodyni. Denna kunskap 

kan i sin tur användas för att förbättra behandling och stöd för dessa kvinnor. Dock kan det 

tänkas att denna forskning till stor del ser kvinnans ökade sexuella njutning och 

tillfredsställelse likställd med hennes förmåga att kunna ha penetrerande samlag. Denna 

syn skulle kunna innebära att forskningen reproducerar den stereotypa synen på kvinnans 

sexualitet där penetrerande samlag är definitionen på ”riktigt” sex. Utifrån denna 

västerländska syn där andra sexuella aktiviteter, exempelvis oralsex, ses som endast förspel 

är det dock föga förvånande att forskningen styrts av detta synsätt (Keskinen, 2007; Potts, 

2002). 

 

Resultatet visade att kvinnor med vulvodyni inte beskyllde sin partner för att de drabbats 

av tillståndet, inte heller upplevde de att partnern delade problemet eller på något sätt hade 

bidragit till det (Marriott & Thompson, 2008). Liknande resultat ses även i Elmerstigs et al. 

(2008) studie om dyspareuni där kvinnorna hade skuldkänslor gentemot sin partner på 

grund av rädsla för att partnern skulle tro att kvinnans samlagssmärta var orsakad av 

honom. Kvinnorna upplevde alltså att smärtan var deras eget problem och att de själva var 

ansvariga för att hantera den. Resultatet till föreliggande studie visade även att den 

heteronormativa synen, där penetrerande samlag är nödvändigt, påverkar kvinnor med 

vulvodyni negativt (Ayling & Ussher, 2008; Kaler, 2006). Då männen är en del av 

heteronormativiteten och således även i det penetrerande samlaget kan det anses att 

männen har betydelse för sexualitet och självbild hos kvinnor med vulvodyni. I en rapport 

från World Health Organization (2007) framkom att åtgärder för att förändra mäns 

attityder och beteenden gällande könsnormer, trots att dessa ofta anses oföränderliga, 

kunde leda till förbättrad hälsa för männen, deras partners, familj och barn. Att inkludera 

partnern i kvinnans tillstånd och behandling samt att arbeta med mäns syn på vad sex kan 

vara skulle kunna leda till att sexualitet och självbild inte påverkas lika negativt för kvinnor 

med vulvodyni.  

Slutsats 

 

Kvinnor med vulvodyni visade sig ha en tydlig bild av hur en idealkvinna i ett 

heterosexuellt förhållande bör vara. Denna bild innefattade att kunna ha penetrerande 

samlag. Kvinnornas nedsatta förmåga att kunna ha penetrerande samlag ledde till att de 

inte upplevde sig själva som ”riktiga” kvinnor. En del kvinnor med vulvodyni lyckades se 

bortom det penetrerande samlaget som en nödvändig del i den heterosexuella relationen, de 

uppgav en förbättrad sexualitet och kunde se sig själva som kompletta kvinnor trots sin 

vulvodyni. 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Resultatet av föreliggande studie indikerar att det är nödvändigt att vården tar kvinnor som 

uppvisar symtom på vulvodyni på allvar. Det är även av vikt att barnmorskan är medveten 

om den kulturella norm som likställer sex med penetrerande samlag i mötet med dessa 

kvinnor. Detta genom att utgå från kvinnans sexuella möjligheter istället för de 

begränsningar som tillståndet orsakar henne.  
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Fortsatt forskning 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att okunskap om vulvodyni påverkar kvinnor som 

lider av tillståndet negativt. Detta tyder på att mer forskning krävs inom området, gällande 

tillståndets uppkomst och behandling. Utifrån föreliggande studies resultat kan det även 

vara av vikt med forskning om vulvodyni där sex inte likställs med penetrerande samlag. 

Under arbetet med föreliggande studie framkom att det saknas svenska studier inom 

området. Det vore av vikt för att få kunskap om kvinnors upplevelser av vulvodyni i 

Sverige.  
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I 

BILAGA I 

 Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



 

 

II 

MATRIS ÖVER RESULTATETS INKLUDERADE ARTIKLAR    BILAGA II 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Anderson, 

Rosen, Price, 

Bergeron 

2016 

Kanada 

Associations 

Between 

Penetration 

Cognitions, 

Genital Pain, and 

Sexual Well-being 

in Women With 

Provoked 

Vestibulodynia. 

Syftet med studien var 

att undersöka samband 

mellan tankar om 

vaginal penetration och 

sexuell tillfredsställelse, 

sexuell funktion samt 

smärtintensitet hos 

kvinnor med 

provocerad 

vestibulodyni (PVD). 

Även betydelsen av 

kvinnors uppfattning av 

kommunikation om sex 

med sin partner 

undersöktes. 

En kvantitativ studie 

utfördes där kvinnor 

diagnostiserade med PVD 

fick fylla i frågeformulär om 

tankar kring vaginal 

penetration samt en skala 

gällande kommunikation om 

sex. De fick även skatta sin 

sexuella tillfredställelse, 

sexuella funktion och 

smärtintensitet. Hierarkisk 

regressionsanalys utfördes 

för varje variabel. Detta för 

att se om några signifikanta 

samband kunde identifieras.  

n=77 

 

Att ha lägre grad av katastroftankar och 

högre grad av positiva tankar om 

penetration hade samband med högre 

sexuell tillfredsställelse och funktion. En 

upplevd bättre kommunikation om sex 

sammankopplades med högre sexuell 

tillfredsställelse hos kvinnor med PVD. 

En bättre upplevd kommunikation om sex 

var associerat med högre sexuell 

funktion. Att ha högre grad av 

katastroftankar om penetration hade 

samband med högre skattning av 

samlagssmärta. En bättre upplevd 

kommunikation om sex var associerat 

med högre skattning av samlagssmärta.  

I 

(P) 



 

 

III 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Awada, 

Bergeron, 

Steben, 

Hainault, 

McDuff 

2014 

Kanada 

To say or not to say: 

Dyadic ambivalence 

over emotional 

expression and its 

associations with 

pain, sexuality, and 

distress in couples 

coping with provoked 

vestibulodynia. 

Syftet med studien 

var att jämföra par, 

där kvinnan var 

diagnostiserad med 

PVD, med hjälp av 

ett verktyg kallat 

Ambivalence over 

emotional 

expression (AEE). 

Studien undersökte 

hur olika nivåer av 

AEE hos paren 

korrelerade med 

kvinnans upplevda 

smärtintensitet och 

deras psykologiska, 

sexuella och 

relationsmässiga 

funktion. 

Paren som deltog fick fylla 

i ett AEE-formulär, vilket 

mäter i vilken utsträckning 

en person är bekväm med 

hur hen uttrycker känslor, 

oberoende av känslorna i 

sig (ju lägre AEE desto 

mindre ambivalens). 

Deltagarna fyllde även i 

frågeformulär om 

smärtupplevelse, sexuell 

njutning, sexuell funktion, 

depression och dyadisk 

anpassning. 

Variansanalyser och post 

hoc-test utfördes. 

n=254 par 

(20) 

Resultatet visade att par där bägge parter 

uppvisade lägre AEE var mer sexuellt 

tillfredsställda, uppvisade mindre 

depressiva symtom och bättre 

relationsanpassning till skillnad från par 

där bägge parter uppvisade högre AEE. 

Kvinnor som uppvisade lägre AEE 

upplevde lägre grad av vaginal smärta. 

I 

(P) 



 

 

IV 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Ayling, 

Ussher 

2008 

Australien 

"If sex hurts, am I 

still a woman?" the 

subjective experience 

of vulvodynia in 

hetero-sexual women. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

kvinnors subjektiva 

erfarenheter av 

vulvodyni i kontexten 

av en heterosexuell 

relation och hur de 

förhåller sig till att ha 

samlag.  

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med kvinnor som hade 

diagnosen vulvodyni. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

analyserades tematiskt.  

n=7 

 

De teman som framkom var, ofullständig 

sexpartner, ofullständig kvinna, 

fullständig kvinna/sexuell partner.  

I 

(K) 

Boerner, 

Rosen 

2015 

Kanada 

Acceptance of 

vulvovaginal pain in 

women with 

provoked 

vestibulodynia and 

their partners: 

associations with 

pain, psychological, 

and sexual 

adjustment. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

samband mellan 

kvinnors samt deras 

partners acceptans av 

vaginal smärta och 

kvinnornas 

smärtupplevelse såväl 

som sexuell 

anpassning hos paren.  

Paren som deltog fyllde i 

the Chronic Pain 

Acceptance Questionnaire 

som mäter acceptans av 

långvarig smärta. 

Kvinnorna fick skatta sin 

upplevda samlagssmärta. 

Paren fyllde även i skalor 

om ångest, depression, 

sexuell funktion och 

sexuell njutning. Data 

sammanställdes utifrån 

frågeformulär som fyllts i 

under två tidigare studier. 

Hierarkisk 

regressionsanalys utfördes 

för att se om signifikanta 

samband kunde 

identifieras. 

n=61 

kvinnor 

och deras 

partners 

 

Högre acceptans av vaginal smärta hos 

kvinnan korrelerade med lägre upplevde 

smärta vid samlag, lägre grad av ångest 

och depression hos kvinnan och högre 

sexuell funktion och njutning hos 

kvinnan. Högre acceptans av vaginal 

smärta hos mannen var inte associerat 

med kvinnans sexuella njutning. 

I 

(P) 



 

 

V 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Bois, 

Bergeron, 

Mayrand, 

Rosen, 

Brassard, 

Sadikaj 

2015 

Kanada 

Intimacy, Sexual 

Satisfaction, and 

Sexual Distress in 

Vulvodynia Couples: 

An Observational 

Study 

Syftet var att 

undersöka parens 

kommunikation 

kring kvinnans 

diagnos och hur 

kvinnans tolkning av 

denna 

kommunikation 

kunde 

sammankopplas med 

sexuell njutning och 

obehagskänslor 

kopplade till sex.  

Paren deltog i en tre timmar 

lång session där de fyllde i 

frågeformulär om sexuell 

njutning och sexuellt 

obehag. De filmades även 

då de fick utföra en 

diskussionsövning med sin 

partner och fick sedan fylla 

i en enkät om deras 

uppfattning och upplevelse 

av kommunikationen under 

diskussionsövningen. Data 

analyserades utifrån en 

actor-partner 

interdependence model, 

chi2-test användes även.  

n=50 

kvinnor 

och deras 

partners. 

(3) 

 

Kvinnor som upplevde att den respons de 

fick från sin partner var förstående, 

bekräftande och omsorgsfull upplevde en 

högre grad av sexuell njutning till 

skillnad från kvinnor som upplevde att de 

inte fick den typen av respons. Deltagare 

som upplevde att de hade en god 

kommunikation med sin partner 

upplevde en högre grad av sexuell 

njutning och mindre obehagskänslor 

kopplade till sex.  

I 

(P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Bois, 

Bergeron, 

Rosen, 

McDuff, 

Grégoire 

2013 

Kanada 

Sexual and 

relationship intimacy 

among women with 

provoked 

vestibulodynia and 

their partners: 

associations with 

sexual satisfaction, 

sexual function, and 

pain self-efficacy. 

Syftet var att 

undersöka sexuell 

och relationsmässig 

intimitet och dess 

koppling till sexuell 

njutning, sexuell 

funktion, 

smärthantering samt 

smärtintensitet hos 

kvinnor med PVD.  

Deltagarna fick fylla i 

skattningsskalor gällande 

sexuell njutning, sexuell 

funktion, smärthantering 

och smärtintensitet. 

Cronbachs alfa användes, 

ett reliabilitetstest för att 

testa hur ett antal frågor 

tillsammans samverkar vid 

en mätning av ett visst 

fenomen. Hierarkisk 

regressionsanalys utfördes 

för att se om signifikanta 

samband kunde identifieras. 

n=91 

kvinnor 

och deras 

partners 

(3) 

 

Kvinnor som upplevde en högre sexuell 

och relationsmässig intimitet med sin 

partner upplevde även en högre sexuell 

funktion. Att uppleva en högre sexuell 

intimitet sammankopplades med högre 

sexuell njutning och en bättre 

smärthantering.  

I 

(P) 

Connor, 

Robinson, 

Wieling 

2008 

USA 

Vulvar pain: a 

phenomenological 

study of couples in 

search of effective 

diagnosis and 

treatment. 

Syftet var att 

utforska 

upplevelserna hos 

par där kvinnan har 

diagnosen 

vulvodyni. 

En kvalitativ studie utfördes 

med semistrukturerade 

djupintervjuer som sedan 

analyserades med 

fenomenologisk 

analysmetod. 

n=29 Fyra fenomenologiska essenser kunde 

urskiljas, dessa var, på jakt efter kunskap, 

respekt och lindring, utveckla en 

personlig förståelse av vaginal smärta, 

utveckla strategier för att hantera 

smärtsamma samlag och känslor av 

ensamhet. 

I 

(K) 



 

 

VII 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Desrochers, 

Bergeron, 

Khalifé, 

Dupuis, 

Jodoin 

2009 

Kanada 

 

Fear avoidance and 

self-efficacy in 

relation to pain and 

sexual impairment in 

women with 

provoked 

vestibulodynia. 

Syftet var att 

fastställa i vilken 

utsträckning rädsla-

undvikande faktorer 

(katastroftankar, 

ångest, rädsla för 

smärta, och 

vaksamhet) och 

upplevd 

självförmåga 

påverkade 

förändringar i 

inducerad smärta 

och samlagssmärta 

samt hur det 

påverkade 

kvinnornas sexuella 

funktion.  

Strukturerade intervjuer 

utfördes för att få 

information om kvinnornas 

tidigare erfarenheter av 

relationer och vaginal 

smärta. Därefter utfördes en 

gynekologisk undersökning 

på kvinnorna. Deltagarna 

fick även fylla i 

frågeformulär gällande 

samlagssmärta, inducerad 

smärta, sexuell funktion, 

ångest, ångestrelaterad 

rädsla, katastroftankar om 

smärta, vaksamhet mot 

smärta och upplevd 

självförmåga relaterad till 

smärta. Sambandet mellan 

variablerna analyserades 

sedan med hjälp av 

Pearsons produkt-moment-

korrelation. Även multipel 

regressionsanalys utfördes.  

n=75 

(5) 

Resultatet visade att högre nivåer av 

vaksamhet mot smärta, rädsla för smärta, 

katastroftankar och lägre nivåer av 

upplevd självförmåga var kopplat till 

ökad samlagssmärta. Katastroftankar 

enbart korrelerade även med ökad 

samlagssmärta.  

 

Ångest, rädsla för smärta och upplevd 

självförmåga påverkade kvinnans 

sexuella funktion.  

I 

(P) 



 

 

VIII 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Farmer, 

Meston 

2007 

Kanada 

Predictors of genital 

pain in young 

women. 

Syftena med denna 

studie var 

1. Att identifiera 

skillnader i sexuell 

funktion hos kvinnor 

med vaginal smärta 

jämfört med kvinnor 

utan vaginal smärta. 

2. Att identifiera vad 

som skulle kunna 

avgöra den sexuella 

funktionen hos 

kvinnor med och 

utan vaginal smärta. 

3. Att identifiera vad 

som skulle kunna 

avgöra den sexuella 

njutningen hos 

kvinnor med och 

utan vaginal smärta. 

Frågeformulär delades ut 

till kvinnliga studenter 

gällande sexuell njutning, 

sexuell funktion, sexuellt 

beteende och sexuella 

attityder. 63 % uppgav att 

de någon gång upplevt 

genital smärta vid samlag. 

Cronbachs alfa användes 

för att undersöka den 

interna konsistensen i de 

frågeformulär som 

användes. Hierarkisk 

multipel regressionsanalys 

utfördes för att se om 

signifikanta samband kunde 

identifieras. Därefter 

utfördes post hoc-test för att 

se mellan vilka grupper det 

fanns signifikanta 

skillnader.  

n=651 Smärtgruppen i studien visade större 

svårigheter med sexlust, upphetsning, 

lubrikation, orgasm och sexuell 

tillfredsställelse. Gruppen kvinnor utan 

vaginal smärta rapporterade signifikant 

högre sexuell funktion än smärtgruppen. 

Inom smärtgruppen uppgav den gruppen 

med mindre smärta en högre grad av 

sexuell funktion och lubrikation än 

gruppen kvinnor med hög smärta. 

I 

(CCT) 



 

 

IX 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Groven, 

Råheim, 

Håkonsen, 

Haugstad 

2015 

Norge 

"Will I ever be a True 

Woman?" An 

exploration of the 

experiences of 

women with 

vestibulodynia. 

Syftet var att 

undersöka kvinnors 

kroppsliga 

erfarenheter av 

vestibulodyni och 

hur det påverkar 

deras dagliga liv. 

Intervjuer genomfördes och 

spelades in samt 

transkriberades sedan. En 

tematisk analys 

genomfördes.  

n=8 Fyra teman utgjorde resultatet, 

erfarenheter av återkommande smärta vid 

samlag, bli kategoriserad som en 

plikttrogen och stressad kvinna, att inte 

kunna hålla sin del av avtalet eller sträva 

för hårt för att nå dit samt känslor av att 

inte vara en sann kvinna.  

I 

(K) 

Hinchliff, 

Gott, Wylie 

2012 

Storbritannien 

A qualitative study of 

heterosexual women's 

attempts to 

renegotiate sexual 

relationships in the 

context of severe 

sexual problems. 

Syftet var att 

undersöka hur 

kvinnor med vaginal 

smärta och minskad 

sexlust förhandlar 

om sexuell kontakt i 

relationer där sex 

har en central roll. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. De 

analyserades sedan 

tematiskt. 

n=23 Ett huvudtema framkom i resultatet, hur 

deltagarna förhandlade om sexuell 

kontakt i deras relation, detta tema hade 

tre underkategorier, att undvika intimitet 

och sex, att ha samlag samt planera och 

förbereda sig mentalt. 

II 

(K) 



 

 

X 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Kaler 

2006 

Kanada 

Unreal Women: Sex, 

Gender, Identity and 

the Lived Experience 

of Vulvar Pain. 

Syftet var att 

undersöka kvinnors 

upplevelser av att 

leva med vulvodyni 

i relation till genus 

och heterosexualitet.  

Intervjuer genomfördes 

under två år som sedan 

transkriberades. Dessutom 

genomfördes webbaserade 

frågeformulär med samma 

öppna frågor som i 

intervjuerna. Svaren 

analyserades sedan i 

relation till feministiska 

teorier om genus och 

sexualitet. 

n=20 

(intervjuer) 

 

n=70 

(web-

baserade 

svar) 

Resultatet presenterades under tre 

rubriker, normalt sex, äkta kvinnor samt 

att ompröva heterosexualitet och 

kvinnlighet.  

II 

(K) 

Leclerc, 

Bergeron, 

Brassard, 

Bélanger, 

Steben, 

Lambert 

2015 

Kanada 

Attachment, Sexual 

Assertiveness, and 

Sexual Outcomes in 

Women with 

Provoked 

Vestibulodynia and 

Their Partners: A 

Mediation Model. 

Syftet var att 

undersöka 

sambanden mellan 

anknytning, smärta, 

sexuell funktion och 

sexuell njutning hos 

par där kvinnan hade 

diagnosen PVD. De 

undersökte även 

vilken betydelse 

sexuellt 

självförtroende hade 

i dessa samband. 

Deltagarna fick fylla i 

frågeformulär gällande 

upplevd smärtintensitet, 

romantisk anknytning, 

sexuellt självförtroende, 

kvinnornas och partnerns 

sexuella funktion och 

sexuell njutning. Data 

analyserades utifrån en 

actor-partner 

interdependence model för 

att undersöka samband 

mellan de olika variablerna. 

Moderatoranalys utfördes 

även. 

n=101 

kvinnor och 

deras 

partners. 

(10) 

 

Resultatet visade att aspekter av 

anknytning inte korrelerade med 

smärtintensitet. En otrygg anknytning 

och aspekter av undvikande korrelerade 

med lägre sexuell njutning. Endast 

aspekter av undvikande korrelerade 

med lägre sexuell funktion hos kvinnor. 

Kvinnors sexuella självförtroende 

visade sig ha en signifikant betydelse i 

sambandet mellan aspekter av 

anknytning och sexuell njutning och 

funktion. 

I 

(P) 



 

 

XI 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Maillé, 

Bergeron, 

Lambert 

2015 

Kanada 

Body image in 

women with primary 

and secondary 

provoked 

vestibulodynia: a 

controlled study. 

Syftet var att 

jämföra 

kroppsuppfattning 

hos kvinnor med 

primär respektive 

sekundär PVD samt 

med en symtomfri 

kontrollgrupp. 

Studien undersökte 

även i vilken 

utsträckning som 

kroppsuppfattning 

kunde 

sammankopplas med 

sexuell njutning, 

sexuell funktion och 

samlagssmärta hos 

kvinnor med PVD.  

Deltagarna fick fylla i 

frågeformulär gällande 

kroppsuppfattning, sexuell 

njutning, sexuell funktion, 

samlagssmärta och 

depression. En 

variansanalys med flera 

beroendevariabler 

(Multivariate analysis of 

covariance) utfördes med 

depression som kovariat. 

De tre grupperna jämfördes 

med hjälp av post hoc-test. 

Samband mellan dels 

kroppsuppfattning och dels 

sexuell njutning, sexuell 

funktion och samlagssmärta 

analyserades med hjälp av 

linjär regressionsanalys.  

n=57 

(9) 

Sämre kroppsuppfattning vid sexuella 

aktiviteter korrelerade med en lägre 

sexuell njutning, sämre sexuell funktion 

och högre skattad samlagssmärta hos 

kvinnor med PVD. Kvinnor med primär 

PVD hade högre grad av ångest relaterat 

till exponering av deras kroppar vid sex 

jämfört med kvinnor med sekundär PVD 

och asymtomatiska kvinnor. Kvinnor 

med PVD som hade högre grad av ångest 

relaterat till exponering av deras kroppar 

vid sex upplevde lägre sexuell njutning, 

sämre sexuell funktion och högre grad 

samlagssmärta.  

II 

(CCT) 



 

 

XII 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Marriott, 

Thompson 

2008 

Storbritannien 

Managing threats to 

femininity: personal 

and interpersonal 

experience of living 

with vulval pain. 

Syftet var att 

utforska innebörden 

av kvinnors 

upplevelser av att ha 

och bli behandlad 

för vaginal smärta 

samt att utforska 

betydelsen av 

vaginal smärta i 

kvinnornas 

relationer.  

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. En 

tolkande fenemenologisk 

analys genomfördes. Varje 

transkriberad intervju lästes 

flera gånger och 

återkommande teman och 

begrepp plockades ut. 

Utifrån detta skapades 

teman och undergrupper.  

n=8 Resultatet indelades i tre teman. 1. 

Förlust av kvinnlighet/sexuell identitet 

med underkategorierna, förlust av 

sexuellt självförtroende och hur sex bör 

vara. 2. Sex som en central del i 

relationer med underkategorierna, hur 

relationer bör vara, undvikande av sex 

och prioritering av partnern. 3. Osäkerhet 

kring diagnosen med underkategorierna, 

vikten av att bli trodd och anpassning i 

vardagen.  

I 

(K) 



 

 

XIII 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Rancourt, 

Rosen, 

Bergeron, 

Nealis 

2016 

Kanada 

Talking about sex 

when sex is painful: 

Dyadic sexual 

communication is 

associated with 

women’s pain, and 

couples’ sexual and 

psychological 

outcomes in provoked 

vestibulodynia. 

Syftet var att 

undersöka samband 

mellan sexuell 

kommunikation och 

kvinnors 

smärtintensitet. 

Studien undersökte 

även sexuell 

anpassning (sexuell 

njutning och 

funktion) och 

psykisk ohälsa 

såsom depressiva 

symtom hos kvinnor 

med PVD och deras 

partners.  

Data till denna studie 

samlades in från par som 

deltagit i två tidigare 

studier. Deltagarna fick 

fylla i frågeformulär 

gällande sexuell 

kommunikation, 

smärtupplevelse, sexuell 

njutning, sexuell funktion 

och depressiva symtom.  

Pearsons produkt-moment-

korrelation användes för att 

undersöka korrelationer 

mellan variablerna.  Actor-

partner interdependence 

model användes för att 

undersöka hur sexuell 

kommunikation påverkade 

kvinnors smärtupplevelse 

samt parens sexuella 

njutning och funktion.  

n=107 

kvinnor 

och deras 

partners. 

Resultatet visade att kvinnors och mäns 

uppfattning av en god kommunikation 

om deras sexliv associerades med högre 

sexuell tillfredsställelse, förbättrad 

sexuell funktion och mindre depressiva 

symtom. Om männen hade en god 

sexuell kommunikation med sin partner 

upplevde kvinnorna en högre sexuell 

njutning och mindre smärta under 

samlag. Ingen koppling hittades mellan 

kvinnornas upplevelse av en god sexuell 

kommunikation deras smärtupplevelse.  

I 

(P) 



 

 

XIV 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Rosen, 

Bergeron, 

Glowacka, 

Delisle, 

Baxter 

2012 

Kanada 

Harmful or helpful: 

perceived solicitous 

and facilitative 

partner responses are 

differentially 

associated with pain 

and sexual 

satisfaction in women 

with provoked 

vestibulodynia. 

Syftet var att 

undersöka två typer 

av gensvar på smärta 

som kvinnor med 

PVD kan få från sina 

partners, dels 

sympatiska och 

omsorgsfulla 

gensvar och dels 

uppmuntrande 

gensvar. Samt hur 

dessa olika gensvar 

var för sig kan 

sammankopplas med 

kvinnors vaginala 

smärta och sexuella 

njutning.   

Deltagarna fick fylla i 

frågeformulär gällande de 

två olika typerna av 

gensvar, ångest, 

undvikande av smärta och 

sex, sexuell funktion, 

vaginal smärta samt sexuell 

njutning. En hierarkisk 

regressionsanalys 

genomfördes.  

n=121 

(8) 

Resultatet visade att högre grad av 

sympatiska och omsorgsfulla gensvar 

från partnern korrelerades med högre 

grad vaginal smärtintensitet. Högre grad 

av uppmuntrande gensvar korrelerade 

med lägre grad vaginal smärtintensitet. 

Högre grad av uppmuntrande gensvar 

korrelerade med högre grad av sexuell 

njutning hos kvinnorna. Högre grad av 

sympatiska och omsorgsfulla gensvar 

från partnern korrelerade inte med 

sexuell njutning hos kvinnorna. 

I 

(P) 



 

 

XV 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Rosen, 

Bergeron, 

Lambert, 

Steben 

2013 

Kanada 

Provoked 

vestibulodynia: 

mediators of the 

associations between 

partner responses, 

pain, and sexual 

satisfaction. 

Syftet var att 

undersöka vilken 

betydelse parens 

katastroftankar och 

upplevda 

självförmåga hade 

för sambandet 

mellan partners 

sympatiska och 

omsorgsfulla 

gensvar samt 

smärtintensitet. 

De undersökte även 

vilken betydelse 

parens anpassning 

hade för sambandet 

mellan partners 

sympatiska och 

omsorgsfulla 

gensvar, kritiserande 

gensvar samt sexuell 

njutning.  

Deltagarna fick fylla i 

skalor och frågeformulär 

gällande partners gensvar 

på smärta, katastroftankar 

om smärta, upplevd 

självförmåga att hantera 

smärta, parens anpassning, 

kvinnornas sexuella 

funktion, depressiva 

symtom, smärtintensitet 

och sexuell njutning.  

Sambandet mellan 

variablerna analyserades 

med hjälp av Pearsons 

produkt-moment-

korrelation. Multipel och 

enkel medieringsanalys 

användes för att studera 

betydelsen av faktorer för 

sambanden.  

 

n=175 

kvinnor 

och deras 

partners 

(23) 

Kvinnornas katastroftankar och upplevda 

självförmåga att hantera smärta hade 

delvis betydelse för sambandet mellan 

partners sympatiska och omsorgsfulla 

gensvar och högre smärtintensitet hos 

kvinnor med PVD. Partners sympatiska 

och omsorgsfulla gensvar hade samband 

med högre smärtintensitet hos kvinnor 

med PVD samt med katastroftankar hos 

kvinnorna.  

I 

(P) 



 

 

XVI 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Rosen, Muise, 

Bergeron, 

Delisle, 

Baxter 

2015 

Kanada 

Daily associations 

between partner 

responses and sexual 

and relationship 

satisfaction in couples 

coping with provoked 

vestibulodynia. 

Syftet var att 

undersöka hur 

individerna i paren 

associerade mannens 

reaktion på smärta 

under samlag med 

den sexuella och 

relationsmässiga 

tillfredsställelsen 

hos paren.  

Deltagarna fick föra dagbok 

som de skulle fylla i 

dagligen under åtta veckors 

tid, dagboken utgjordes av 

skalor och frågeformulär 

gällande partners gensvar, 

sexuell njutning och 

relationsmässig 

tillfredsställelse. Data 

analyserades med hjälp av 

actor-partner 

interdependence model.  

n=69 

kvinnor 

och deras 

partners 

(4) 

 

Under de dagar paren hade samlag och 

kvinnorna upplevde att de fick mer 

uppmuntrande gensvar från sin partner än 

normalt rapporterade de högre sexuell 

njutning och relationsmässig 

tillfredsställelse. De dagar kvinnorna 

upplevde att de fick mer negativa 

gensvar från sin partner rapporterade de 

lägre sexuell njutning och 

relationsmässig tillfredsställelse.  

I 

(P) 



 

 

XVII 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Rosen, Muise, 

Bergeron, 

Impett, 

Boudreau 

2015 

Kanada 

Approach and 

Avoidance Sexual 

Goals in Couples with 

Provoked 

Vestibulodynia: 

Associations with 

Sexual, Relational, 

and Psychological 

Well-Being. 

Syftet var att 

undersöka samband 

mellan att ha sex för 

att uppnå positiva 

konsekvenser 

respektive att 

undvika negativa 

konsekvenser och 

samlagssmärta. De 

ville även undersöka 

det sexuella, 

relationsmässiga och 

psykologiska 

välbefinnandet hos 

kvinnor med PVD 

och deras partners. 

Data till denna studie 

samlades in från par som 

deltagit i två tidigare 

studier. Deltagarna fick 

fylla i frågeformulär 

gällande att ha sex för att 

uppnå positiva 

konsekvenser respektive att 

undvika negativa 

konsekvenser, sexuell 

njutning, relationsmässig 

tillfredsställelse, 

depression, samlagssmärta 

och sexuell funktion. Data 

analyserades med hjälp av 

actor-partner 

interdependence model. 

Variabler som endast 

inkluderade kvinnornas 

svar analyserades med 

linjär regressionsanalys.  

n=107 

kvinnor 

och deras 

partners 

(20) 

När kvinnor med PVD fokuserade mer 

på att undvika negativa konsekvenser 

hade de lägre sexuell och relationsmässig 

tillfredsställelse, högre nivåer av 

depression och marginellt lägre sexuell 

funktion. När kvinnor fokuserade mer på 

att uppnå positiva konsekvenser hade de 

högre sexuell och relationsmässig 

tillfredsställelse. Ingen signifikant effekt 

hittades gällande kvinnans 

samlagssmärta.  

I 

(P) 



 

 

XVIII 

 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Sadownik, 

Seal, Brotto 

2012 

Kanada 

Provoked 

vestibulodynia: A 

qualitative 

exploration of 

women's experiences.  

Syftet vara att 

kvalitativt utforska 

erfarenheter hos 

kvinnor med PVD.  

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Data 

analyserades tematiskt.  

n=19 

 

Resultatet utgjordes av teman. Dessa var, 

psykisk ohälsa, sexuella problem, 

relationsmässiga svårigheter, att inte få 

hjälp av vården, vårdens ignorans och 

vårdens underlättande.  

II 

(K) 

Sheppard, 

Hallam-Jones, 

Wylie 

2008 

Storbritannien 

Why have you both 

come? Emotional, 

relationship, sexual 

and social issues 

raised by 

heterosexual couples 

seeking sexual 

therapy (in women 

referred to a sexual 

difficulties clinic with 

a history of vulval 

pain). 

Syftet var att 

intervjua kvinnor 

diagnostiserade med 

vulvodyni inför att 

de skulle påbörja 

sexterapi för par och 

utforska deras 

erfarenheter. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. De 

analyserades sedan 

tematiskt. 

n=8 

 

Resultatet utgjordes av 5 huvudsakliga 

teman vilka var, känslomässigt lidande, 

förluster, skadande effekter på paret och 

deras sexuella relation, emotionell 

isolering och brist på stöd samt känslan 

av att vården inte bryr sig. 

II 

(K) 


