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SAMMANFATTNING 
 
Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med verklig eller 
potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termerna av sådan skada. Gynekologisk smärta 
utgår från nedre delen av buken, bäckenorgan, underliv och urinvägar och kan orsakas av 
en mängd olika tillstånd. Vulvodyni är ett idiopatisk smärttillstånd som pågått i minst tre 
månader med potentiella associerade faktorer. Det finns olika typer av behandling för 
vulvodyni där alla strävar mot att bryta den onda smärtcirkel kvinnan befinner sig i. 
Tidigare har kunskaperna kring sjukdomar och smärttillstånd i vulva varit mycket 
begränsade. Allt fler kvinnor har dock sökt sig till sjukvården, varför intresset för och 
kunskaperna om vulvasjukdomar successivt har ökat. En barnmorska ska kunna tillämpa 
kunskaper inom sexuell och reproduktiv hälsa som bland annat innefattar faktorer som 
påverkar hälsa, gynekologiska sjukdomstillstånd samt sexualitet och samlevnad. 
Barnmorskan ska genom dialog med patienten kunna informera, ge råd och erbjuda stöd. 
 
Syftet med detta arbete var att beskriva kvinnors erfarenhet och upplevelser av att leva med 
vulvodyni. 
 
För att besvara studiens syfte utfördes en litteraturöversikt. Sökningar gjordes i databaserna 
Cinahl, PubMed och PsycINFO. Totalt inkluderades 17 vetenskapliga artiklar. Fem av 
dessa var kvalitativa studier och 12 var kvantitativa. Samtliga artiklar granskades utifrån 
Sophiahemmet högskolas riktlinjer. 
 
Resultatet visade att flera studier har sett ett samband mellan vulvodyni och livskvalitet, 
där kvinnor med vulvodyni ofta skattade sin livskvalitet lågt. Dock var det en studie som 
kom fram till att det inte var intensiteten av smärtan utan snarare förekomsten av smärtan 
som gjorde att kvinnorna skattade sin livskvalitet lägre. Flera studier uppmärksammade att 
kvinnor med vulvodyni undvek både fysiska och sociala aktiviteter. Många kvinnor med 
vulvodyni upplevde en negativ effekt på lubrikation-, orgasm- och upphetsningförmågan. 
En del undviker all eller vissa sexuella aktiviteter, andra försöker anpassa eller härdar ut 
smärtsamma samlag. Även de gånger som smärtan hade avtagit undvek många kvinnorna 
sexuella aktiviteter på grund av rädsla för att smärtan skulle komma tillbaka. Kvinnorna 
förväntade sig att deras partner skulle bli upprörda över bristen på sex och oroade sig för 
att partnern skulle söka tillfredsställelse utanför förhållandet. Många upplevde känslor av 
skuld och misslyckande, men även att de kände sig defekta och mindre kvinnliga. I ett 
flertal studier beskrev deltagarna en emotionell påverkan med känslor av depressiv 
karaktär och ångest. Flera av kvinnorna hade olika coping-strategier för att hantera sin 
smärta. Merparten av kvinnorna träffade ett flertal läkare innan de fick diagnosen 
vulvodyni och beskrev vägen till diagnos som problematisk. Kvinnorna beskrev en 
avsaknad av konsekvent behandling, vilket i många fall ledde till en känsla av frustration 
och bitterhet.  
 
Slutsatsen i föreliggande studie är att kvinnor med vulvodyni ofta upplever försämrad 
livskvalitet och en negativ inverkan på det dagliga livet och sin sexualitet. Många kvinnor 
känner skuld och beskriver känslor av ångest och depression. De betonar även avsaknaden 
av konsekvent behandling. 
 
Nyckelord: vulvodyni, livskvalitet, det dagliga livet, sexualitet, psykisk påverkan 
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ABSTRACT 
 
Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential 
tissue damage, or described in such terms. Gynecological pain starts from the lower 
abdomen, pelvic organs, genital or urinary tracts and can be caused by a variety of 
conditions. Vulvodynia is an idiopathic pain condition which has lasted for at least three 
months and may have potential associated factors. There are different types of treatment for 
vulvodynia which all strives to break the circle of pain the woman is experiencing. In the 
past, the knowledge of vulvar diseases and painful conditions has been very limited. The 
interest and knowledge of vulvar diseases have gradually increased because more and more 
women seek help from the healthcare system. A midwife should have knowledge in sexual 
and reproductive health which include the factors affecting health, gynecological disorders, 
sexuality and relationships. The midwife should, through dialogue with the patient be able 
to inform, advise and offer support. 
 
The aim of this study was to describe women's experience of living with vulvodynia. 
 
A literature review was conducted in pursuit of the aim of this study. Literature searches 
were performed in the databases CINAHL, PubMed and PsycINFO. A total of 17 scientific 
articles were included in the result. Five of these had a qualitative approach and 12 had a 
quantitative approach. All articles have undergone screening based on scientific quality by 
Sophiahemmet University's guidelines. 
 
The result of this study revealed that previous research has seen association between 
vulvodynia and quality of life, where women with vulvodynia often rated their quality of 
life as low. However, one study showed that it was not the intensity of the pain, but rather 
the presence of pain that made the women rate their quality of life lower. Several studies 
noted that women with vulvodynia avoid both physical and social activities. Many women 
with vulvodynia experience a negative effect on the ability to lubricate, arousal and 
orgasm. Some avoid all or certain sexual activities, others try to adjust or endure painful 
intercourse. Even times when the pain had disappeared many women continue to avoid 
sexual activities because of the fear that the pain might come back. The women expect their 
partner to be upset due to the lack of sex and worried that their partner would seek 
satisfaction outside of the relationship. Many experienced feelings of guilt and failure, but 
also feelings of defectiveness and loss of femininity. In several studies the participants 
described an emotional impact with feelings of depressive character and anxiety. Several of 
the women had different coping strategies to manage their pain. Most of the women met 
several doctors before being diagnosed with vulvodynia and described the road to diagnosis 
as problematic. The women described a lack of consistent treatment, which often led to 
feelings of frustration and bitterness. 
 
The conclusion of this study is that women with vulvodynia often experience impaired 
quality of life and a negative impact on their daily life and sexuality. Many women feel 
guilty and describes feelings of anxiety and depression. The women also address the lack 
of consistent treatment. 
 
Keywords: vulvodynia, quality of life, daily life, sexuality, psychological effects 
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INLEDNING 
 
Vulvodyni är ett gynekologiskt smärttillstånd som kännetecknas av en intensiv smärta och 
dyspareuni. Tillståndet kan vara både lokaliserat och/eller generellt där smärtan kan vara 
både provocerad och oprovocerad (Bornstein et al., 2016). En kvinna med provocerad 
vulvasmärta kan ha ont enbart vid penetrering medan en kvinna med oprovocerad 
vulvasmärta kan uppleva konstant smärta som utlöses vid minsta beröring. Etiologin är 
okänd och prevalensen är svårbedömd, men det är framför allt unga kvinnor som drabbas. 
Både kunskapen om och intresset för kvinnors sjukdomar och upplevelser har länge varit 
låg. Allt eftersom fler kvinnor söker hjälp för sina gynekologiska besvär har forskningen 
och utvecklingen börjat gå framåt. Uppskattningsvis tros 15 procent av unga kvinnor i 20-
30 årsåldern under någon period ha drabbats av provocerad vulvasmärta (Rylander, 2015). 
Vulvodyni är ett komplext sjukdomstillstånd och svårt att diagnostisera (Reed, Haefner, 
Harlow, Gorenflo & Sen, 2006). Det finns olika typer av vulvodyni, till exempel klitrodyni 
(Parada et al., 2015) och vestibulit, som är den vanligaste typen av vulvodyni (Harlow et 
al., 2014). En kvinna som levt med vulvasmärta under en lång tid har ofta kommit in i en 
negativ spiral med smärta och rädsla för smärta som kan ha stor inverkan på hennes liv. 
Smärta och minskad lust kan utgöra en stor påfrestning för både kvinnan och hennes 
partner (Rylander, 2015).  
 
BAKGRUND 
 
Smärta 
Smärta är en subjektiv upplevelse med mer komplicerade komponenter än vad som kan 
beskrivas i ord (Haegestam, 2008). Smärta definieras enligt International Association for 
the Study of Pain [IASP] (2017) som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse 
associerad med verklig eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termerna av sådan 
skada. Smärta beskrivs enligt Haegestam (2008) i termerna akut smärta, kronisk smärta 
och malign smärta. Etiologin till smärtan avgör hur den ska behandlas och smärta 
kategoriseras enligt nociceptiv smärta, visceral smärta, neurogen smärta, idiopatisk smärta 
och psykogen smärta. Nociceptiv smärta utlöses genom aktivering av nociceptorer och 
betraktas som ett fysiologiskt svar på verklig eller hotande vävnadsskada. Visceral smärta 
är en form av nociceptiv smärta som härstammar från kroppens inre organ och brukar 
kopplas samman med begreppet refererad smärta. Det är ett begrepp som används till 
exempel när smärta från hjärtat upplevs komma från vänster arm. Nociceptiv smärta 
beskriver IASP (2017) som ett svar från ett normalt fungerande somatosensoriskt 
nervsystem och att denna ska ses som en kontrast till neurogen smärta. Neurogen smärta 
uppstår till följd av sjukdom eller skada på nervsystemet där skadan kan ha uppstått 
antingen perifert eller centralt. Vid idiopatisk smärta är orsaken inte identifierad eller så 
står den inte i proportion till den bakomliggande orsaken. Psykogen smärta är relaterad till 
psykisk sjukdom. Smärta som varar i mer än tre månader definieras som långvarig smärta 
(Haegestam, 2008). 
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Det finns ett flertal olika smärttillstånd som utgår från bukhålan och involverar exempelvis 
tarmar, nedre urinvägar eller underliv. Det kan vara svårt för en individ att själv definiera 
varifrån smärtan härstammar och det är därför viktigt att analysera smärtan och utreda när 
den uppstod, var den är lokaliserad, vilken karaktär den har och även hur den påverkar 
individens liv. Gynekologisk smärta utgår från nedre delen av buken, bäckenorgan, 
underliv och urinvägar och kan orsakas av en mängd olika tillstånd. Smärtor från 
underlivet är ofta av oklar etiologi och diagnosen ställs i många fall efter symtomen vilket 
medför viss osäkerhet kring många gynekologiska smärttillstånd (Mårdh, 2013).  
 
Smärttillstånd i vulva 
 
Bakgrund och utveckling 
Kunskaperna kring sjukdomar och smärttillstånd i vulva har tidigare varit mycket 
begränsade. Detta beror dels på att kvinnor med problem från vulva har hamnat mellan de 
två specialiteterna dermatologi och gynekologi, dels på grund av att kvinnor inte erkänt att 
de haft besvär och/eller inte vågat söka hjälp. Dock har allt fler kvinnor sökt sig till 
sjukvården, varför intresset och kunskaperna om vulvasjukdomar successivt ökat och 
samarbeten mellan dermatologer, gynekologer, patologer och beteendeterapeuter har 
utvecklats (Rylander, 2015). Anledningen till att det finns många sjukdomar i vulva beror 
på att vulva, embryologiskt, kommer från alla tre groddlagren; ektoderm, mesoderm och 
endoderm (Frankman, 2009). 
 
De tre organisationerna International Society for the Study of Vulvovaginal Disease 
[ISSVD], International Society for the Study of Women's Sexual Health [ISSWSH] och 
International Pelvic Pain Society [IPPS] samlades våren 2015 för att diskutera 
terminologin kring vulvasmärta. Med tanke på hur långt forskningen kommit under det 
senaste decenniet identifierades ett behov av att se över de termer och begrepp som tidigare 
använts. Beskrivningarna diskuterades och därefter enades organisationerna om en 
gemensam terminologi. Artikeln med de nya klassifikationerna och terminologin, se tabell 
1, publicerades i början av 2016 (Bornstein et al., 2016). Författarna började med att dela 
upp vulvasmärta i två kategorier; vulvasmärta orsakad av en specifik åkomma och 
vulvasmärta utan känd orsak, vulvodyni. Exempel på specifika åkommor som kan orsaka 
vulvasmärta är infektioner, inflammationer, trauman samt neurologiska eller hormonella 
förändringar. Vulvodyni beskrev författarna som idiopatisk smärta som pågått i minst tre 
månader med potentiella associerade faktorer, exempelvis andra smärtsyndrom som 
fibromyalgi eller kronisk interstitiell cystit. Vulvodyni kan vara generell eller lokaliserad, 
provocerad eller oprovocerad, primär eller sekundär och kan även ha olika mönster såsom 
intermittent, konstant, omedelbar eller fördröjd (Bornstein et al., 2016 ). Sekundär 
vulvodyni, det vill säga att kvinnan tidigare haft samlag utan smärta är vanligare än primär 
vulvodyni, där kvinnan aldrig haft samlag utan smärta. Smärtan beskrivs dock på liknande 
sätt av både kvinnor med primär och sekundär vulvodyni (Aerts, Bergeron, Corsini-Munt, 
Steben & Pâquet, 2015). I en studie av Tribó et al. (2008) rapporterade deltagarna med 
vulvodyni förutom smärta en brännande, stickande och/eller kliande känsla. Ett fåtal 
kvinnor beskrev även en känsla av pirrande, stramande eller inflammation. 
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Tabell 1. Definition av vulvasmärta enligt ISSVD, ISSWSH och IPPS 

2015 Consensus Terminology and Classification of Persistent Vulvar Pain and 
Vulvodynia 

A. Vulvar pain caused by a specific disorder* 

Infectious (e.g., recurrent candidiasis, herpes) 

Inflammatory (e.g., lichen sclerosus, lichen planus, immunobullous disorders) 

Neoplastic (e.g., Paget disease, squamous cell carcinoma) 

Neurologic (e.g., postherpetic neuralgia, nerve compression, or injury, neuroma) 

Trauma (e.g., female genital cutting, obstetrical) 

Iatrogenic (e.g., postoperative, chemotherapy, radiation) 

Hormonal deficiencies (e.g., genitourinary syndrome of menopause [vulvovaginal 
atrophy], lactational amenorrhea) 

B. Vulvodynia—vulvar pain of at least 3 months' duration, without clear 
identifiable cause, which may have potential associated factors. 

The following are the descriptors: 

Localized (e.g., vestibulodynia, clitorodynia) or generalized or mixed (localized 
and generalized) 

Provoked (e.g,. insertional, contact) or spontaneous or mixed (provoked and 
spontaneous) 

Onset (primary or secondary) 

Temporal pattern (intermittent, persistent, constant, immediate, delayed) 

* Women may have both a specific disorder (e.g., lichen sclerosus) and vulvodynia. 
Källa. Bornstein et al. (2016, sid 128). 
 
Dyspareuni 
En kvinna med oprovocerad smärta i vulva kan uppleva konstant smärta, en annan kvinna 
med provocerad smärta kan ha ont enbart vid samlag, annan vaginal penetrering eller under 
en viss tid på grund av ett sjukdomstillstånd (Rylander, 2015). Samlagssmärta och/eller 
oförmåga att känna lust vid samlag kallas dyspareuni. Prevalensen av samlagssmärta bland 
kvinnor i United States of America [USA] fann Laumann, Paik och Rosen (1999) var sju 
procent. Författarna såg även att överlag var sexuell dysfunktion vanligare bland kvinnor 
än hos män. Sexuell dysfunktion var associerat med lågt skattade känslor av fysisk och 
psykisk tillfredsställelse samt lågt skattad känsla av lycka. Vidare kan dyspareuni delas 
upp i ytlig och djup samlagssmärta (Helström, 2015). Den vanligaste orsaken till ytlig 
dyspareuni är att kvinnan inte har en tillräcklig lubrikation i samband med samlaget, vilket 
gör att friktionen blir för kraftig, slemhinnan irriterad och hon får ont i slidöppningen 
(Rådestad & Häggström-Nordin, 2009).  
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Djup dyspareuni kan bero på flera olika saker, exempelvis sexuellt överförbara infektioner, 
endometrios, cystor eller myom (Helström, 2015). Andra sjukdomstillstånd i vulva som 
kan orsaka dyspareuni är till exempel olika typer av infektioner, hormonella åkommor eller 
inflammatoriska förändringar i huden (Frankman, 2009). I en svensk intervjustudie av 
Elmerstig, Wijma och Berterö (2008) fann forskarna att många kvinnor fortsätter ha 
penetrerande sex trots dyspareuni. En av anledningarna till detta var att de ville leva upp 
till bilden av idealkvinnan. Kvinnorna ville även uppfylla sin partners förväntningar 
eftersom de ansåg att partnerns njutning var viktigare än deras egen smärta. De tillfällen 
kvinnorna inte upplevde dyspareuni hade många kvinnor svårt av att njuta eftersom de 
kände rädsla för att smärtan skulle uppstå. Dessutom var det få som vågade prata med sin 
partner om smärtan. 
 
Lokalisation 
Vestibulit är en sjukdom i vulva vars främsta symtom är ytlig dyspareuni. Smärtan är då 
vanligen lokaliserad mellan utförsgångarna från Bartholins körtlar (Frankman, 2009). 
Vestibulit kallas även lokaliserad provocerad vestibulodyni [LPV] (Rylander, 2015). LPV 
är den vanligaste typen av vulvodyni (Harlow et al., 2014). En annan typ av lokaliserad 
vulvodyni är klitrodyni, där smärtan är förlagd till området runt klitoris. Tillståndet kan 
vara både provocerat och/eller oprovocerat och utgör i många fall ett långvarigt 
smärttillstånd. Smärtan är ofta intensiv och det är även vanligt att klitrodyni uppträder i 
samband med andra smärttillstånd som till exempel interstitiell cystit och endometrios 
(Parada et al., 2015). 
 
Etiologi 
Etiologin bakom vulvodyni är inte helt klarlagd, men viss forskning pekar på att kritiska 
stressorer i barndomen såsom fattigdom, våld och övergrepp eller rädsla för våld och 
övergrepp kan vara bidragande faktorer till att vulvodyni uppstår i vuxenlivet (Khandker, 
Brady, Stewart & Harlow, 2014). Enligt Rylander (2015) har tidigare forskning visat på 
samband mellan LPV och p-pilleranvändande. De kvinnor som diagnostiserats med LPV 
har i större utsträckning börjat använda p-piller före 16 års ålder och använt dem i minst 
två år. Behandling mot upprepade svampinfektioner eller kondylom sågs också oftare hos 
kvinnor med LPV. Tribo et al. (2008) såg i sin forskning att stress tycktes vara den största 
utlösande faktorn, men även candidainfektioner och herpesinfektioner tros ligga bakom. 
Vidare skriver de att mer än hälften av deltagarna med vulvodyni i deras studie hade någon 
form av neuropsykiatrisk sjukdom, då generaliserad ångest var vanligast men även 
depressiva ångestsyndrom förekom. 
 
I många fall föreligger en komorbiditet med vulvodyni och andra smärttillstånd som 
fibromyalgi, interstitiell cystit och irritable bowel syndrome (Reed et al., 2012). Iglesias-
Rios, Harlow och Reed (2015) påvisar ett samband mellan vulvodyni och framför allt 
depression men även posttraumatiskt stressyndrom. Sambandet är klart starkare vid 
vulvodyni än vid kortvarig vulvasmärta, men forskningen kan ännu inte tydligt avgöra om 
det är dessa patopsykologiska tillstånd som orsakar vulvodyni eller om det tvärtom är 
vulvodyni som orsakar de patopsykologiska tillstånden. 
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Prevalens 
Enligt Rylander (2015) är det framförallt yngre kvinnor som drabbas av LPV, medelåldern 
är 25 år. Hur många kvinnor som har sjukdomen är svårt att bedöma, men uppskattningsvis 
är prevalensen minst fem procent av alla kvinnor i 20-30-årsåldern. Så många som 15 
procent av alla unga kvinnor tros någon gång ha haft problem med provocerad 
vulvasmärta. Reed et al. (2012) fann däremot att vulvodyni förekom bland kvinnor i alla 
åldrar. De såg även att förekomsten av vulvodyni var högre bland kvinnor som var gifta 
och/eller med låg utbildningsnivå. Dock var prevalensen lägre bland mörkhyade kvinnor.  
 
I en studie av Harlow et al. (2014) svarade drygt 19 000 kvinnor från två amerikanska 
städer, Boston och Minneapolis, på ett frågeformulär angående vulvasmärta. Forskarna 
jämförde svaren med ISSVDs definition på vulvodyni och kom fram till att sju till åtta 
procent av kvinnorna beskrev symtom som överensstämde med vulvodyni. I båda städerna 
var incidensen av vulvasmärta högst bland kvinnor yngre än 25 år. Incidensen sjönk bland 
kvinnor i slutet av tjugoårsåldern och början av trettioårsåldern, för att öka igen bland 
kvinnor som var i slutet av sin reproduktiva period. Av de kvinnorna som uppvisade tecken 
på vulvodyni var det 30-48 procent som aldrig hade sökt hjälp för sina symtom. Av antalet 
kvinnor som hade sökt hjälp var det över 30 procent i Boston och över 50 procent i 
Minneapolis som inte hade fått någon diagnos (Harlow et al., 2014). 
 
Diagnos 
Inför varje gynekologisk undersökning är det viktigt med en noggrann anamnes som 
innehåller medicinsk bakgrund, tidigare gynekologiska sjukdomar och eventuella 
operationer samt information om den reproduktiva hälsan. Beroende på kvinnans ålder och 
aktuella besvär riktas anamnesen och undersökningen mot det aktuella problemet (Bixo, 
2014). I och med att alla typer av vulvodyni är komplexa tillstånd kan det vara svårt att 
ställa en diagnos (Reed et al., 2006). När en kvinna utreds för gynekologiska smärtor kan 
även psykiska besvär vara viktiga att penetrera samt att fråga kvinnan om hon tidigare 
utsatts för sexuella övergrepp (Bixo, 2014). Oftast ställs diagnoser som vulvodyni genom 
att utesluta andra diagnoser (Mårdh, 2013). 
 
Med hjälp av definitionen av vulvodyni från ISSVD kan diagnostiseringen underlättas 
(Bornstein et al., 2016). I Sverige ställs diagnosen LPV med hjälp av anamnes och klinisk 
erfarenhet. I anamnesen ses minst sex månaders besvär med penetrationssmärta antingen 
vid samlag eller vid införande av tampong. Vanligtvis finner undersökaren en avgränsad 
rodnad i bakre omfånget av vestibulum och slemhinnan kring Bartholinikörtlarnas 
mynningar. Kvinnan har en neurogen inflammation i vävnaderna och vid undersökning 
orsakar tryck med en bomullspinne en intensiv smärta. Många som lider av LPV har även 
vaginism (Rylander, 2015). Vaginism är ett mycket smärtsamt tillstånd med förhöjd tonus i 
bäckenbottenmuskulaturen. Krampen som uppstår är en reflex som kvinnan själv inte kan 
styra över, vilket i sin tur kan omöjliggöra penetration av introitus (Helström, 2015). 
Vaginism i samband med LPV är oftast en sekundär mekanism som uppstått omedvetet 
hos kvinnan för att undvika smärtan. En kvinna som haft LPV under en tid har ofta kommit 
in i en ond cirkel där smärta, rädsla för smärta och minskad lust spelar stor roll. Minsta 
beröring, till exempel av kläder kan vara mycket smärtsam. Kvinnan och hennes partner 
utsätts för stor påfrestning och det sexuella samlivet kan i svåra fall bli helt obefintligt 
(Rylander, 2015). 
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Behandling 
Det finns olika typer av behandling för provocerad vulvodyni där alla strävar mot att bryta 
den onda smärtcirkel kvinnan befinner sig i. Behandlingarna kan delas upp i lokalt-, 
centralt- och generellt verkande samt kirurgiska. Kvinnan kan börja med att utesluta 
samtliga tidigare underlivsprodukter och använda olja istället för tvål för att minska 
irritationen. Att undvika p-piller och samlag samt börja med bäckenbottensavslappning kan 
vara positivt (Rylander, 2015). Det finns flera typer av krämer och salvor som kan hjälpa 
mot smärta såsom Xylocain och Lidocaine. Många kvinnor med vulvasmärta lider 
dessutom av ångest och depression och kan även vara oroliga för patologiska orsaker 
bakom smärtan (Rylander, 2015; Lindström & Kvist, 2015). Därför kan generell 
behandling som kognitiv beteendeterapi [KBT] i många fall vara effektiv (Rylander, 2015; 
Lindström & Kvist, 2015). Central behandling med tricykliska antidepressiva läkemedel 
syftar till att dämpa smärtan och minska depressionen. Som sista behandlingsalternativ 
används kirurgi där den smärtande slemhinnan avlägsnas (Rylander, 2015). 
 
I en svensk studie undersökte Lindström och Kvist (2015) effekten av en 
kombinationsbehandling med desensibilisering av underlivets slemhinnelika vävnad, 
bäckenbottenträning och KBT hos kvinnor med provocerad vulvodyni. Sextio kvinnor med 
provocerad vulvodyni fick under tio veckor gå till en terapeut, utföra regelbunden 
bäckenbottenträning, undvika tvål i underlivet och istället använda olja. Kvinnorna fick 
fylla i två olika frågeformulär för att mäta effekten av behandlingen och uppskatta den 
psykiska påfrestningen vid rekryteringen. Formulären fylldes även i direkt efter att 
behandlingen var avslutad och sex månader senare. Sex månader efter behandlingen 
rapporterade deltagarna minskad smärta, minskad genital torrhet, att samlag undveks i 
mindre utsträckning och att orgasm förekom oftare (Lindström & Kvist, 2015). 
 
I en ännu icke publicerad studie från Kanada (Corsini-Munt et al., 2014) planerar forskare 
att jämföra den lokalt verkade behandlingen Lidocaine-salva med generell behandling i 
form av KBT hos kvinnor med provocerad vulvodyni. Kvinnorna lottades till att under 12 
veckor antingen få KBT tillsammans med sin partner eller behandling med Lidocaine-
salva. Rekrytering av deltagare pågick från mars 2014 till mars 2017. Forskarna hoppas på 
att komma fram till resultat som kan ge viktigt stöd inför val av behandling för denna 
patientgrupp (Corsini-Munt et al., 2014). 
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Barnmorskans roll 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska (Svenska barnmorskeförbundet, 
2006) står att helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska genomsyra barnmorskans arbete. 
Barnmorskan ska ha särskild kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa, forskning, 
utveckling och utbildning samt ledning och organisation. Vidare ska barnmorskan kunna 
tillämpa kunskaper inom sexuell och reproduktiv hälsa som bland annat innefattar faktorer 
som påverkar hälsa, gynekologiska sjukdomstillstånd samt sexualitet och samlevnad. I 
studien av Rostamkhani, Jafari, Ozgoli & Shakeri (2015) jämförde forskarna en grupp 
kvinnor med sexuella problem som fick sedvanlig rådgivning av barnmorskor med en 
interventionsgrupp som fick rådgivning av barnmorskor genom strukturerade samtal med 
hjälp av Permission, Limited Information, Specific Suggestions, Intensive Therapy 
[PLISSIT]-modellen. Forskarna kunde se signifikanta förbättringar av den sexuella 
funktionen hos deltagarna i interventionsgruppen när kvinnornas sexuella problem följdes 
upp efter fyra veckor. Samtalsmodellen erbjöd en trygg och bekväm plattform för 
kvinnorna att diskutera sin sexuella hälsa med barnmorskan. Kompetensbeskrivningen för 
legitimerad barnmorska (Svenska barnmorskeförbundet, 2006) tar även upp att 
barnmorskan genom dialog med patienten ska kunna informera, ge råd och samtalsstöd.  
 
Förutom att handlägga normal graviditet och förlossning ska barnmorskan även kunna 
vårda patienter med gynekologiska sjukdomstillstånd samt kunna genomföra en 
gynekologisk undersökning (Svenska barnmorskeförbundet, 2006). En gynekologisk 
undersökning innebär enligt Siwe och Wijma (2016) ofta en ojämlik situation där kvinnan 
som söker vård oftast är i underläge. Detta kan dels bero på att kvinnan har en begränsad 
kunskap om sitt underliv och dels på att en gynekologisk undersökning kan få henne att 
känna sig utelämnad, blottad, spänd och kanske till och med rädd. Enligt den 
internationella etiska koden för barnmorskor (International Confederation of Midwives, 
2014) är det barnmorskans ansvar att bevaka kvinnans integritet, informera henne och 
sedan acceptera och stödja hennes val. Barnmorskan ska identifiera kvinnans behov av 
hälsovård och uppmuntra kvinnan att föra sin egen talan rörande sin egen och familjens 
hälsa. Om kvinnans behov överskrider barnmorskans kompetens ska andra 
hälsoprofessioner konsulteras. Syftet med den internationella etiska koden för barnmorskor 
är att förbättra kvinnors, spädbarns och familjers vårdkvalitet över hela världen genom 
utveckling, utbildning och rätt utnyttjande av barnmorskans kompetens. Barnmorskan ska 
sträva efter jämlik vård som baseras på ömsesidig respekt och tillit.  
 
Enligt den internationella etiska koden för barnmorskor (International Confederation of 
Midwives, 2014) och kompetensbeskrivningen för barnmorskor (Svenska 
barnmorskeförbundet, 2006) är det en del av barnmorskans arbete att informera och ge råd 
till kvinnan angående hennes hälsotillstånd. Vulvodyni är en idiopatisk sjukdom som kan 
yttra sig på olika sätt, vilket kan göra den svår att diagnostisera och behandla. Kunskapen 
kring vulvodyni och andra vulvasjukdomar har ökat under det senaste decenniet (Bornstein 
et al., 2016) och det är barnmorskans ansvar att hålla sig uppdaterad. Utöver att läsa ny 
forskning ska barnmorskan även delta i utvecklingen för att främja kvinnors hälsa 
(International Confederation of Midwives, 2014).  
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Sexualitet 
Enligt Bengs och Wiklund (2015) har mannens kropp medicinhistoriskt sett länge varit 
normen och betraktats som utgångspunkten. Mannens kropp har förknippats med mer 
positiva karaktärsdrag såsom hälsa och förstånd, kvinnans kropp har däremot setts som en 
sämre kopia förknippad med ohälsa och bristande kontroll. Framför allt när kvinnokroppen 
har betraktats utifrån sexualitet och reproduktion har behovet av kontroll, reglering och 
övervakning varit stort. 
 
Enligt World Health Organization [WHO] (2006) är sexualiteten en central del i 
människans liv och består av olika dimensioner. Dessa dimensioner är tankar, fantasier, 
önskningar, övertygelser, attityder, värderingar, beteenden, rutiner, roller och relationer. En 
individs sexualitet omfattar kön, könsidentiteter och roller, sexuell läggning, erotik, 
njutning, intimitet och reproduktion. Det är flera faktorer som kan påverka sexualiteten, 
bland annat biologiska, psykologiska och kulturella faktorer. En individ måste ha en 
positiv inställning till sexualitet och sexuella relationer för att ha god sexuell hälsa. Sexuell 
hälsa är ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande, utan 
sjukdom och dysfunktion. 
 
Coping 
För att hantera svåra uppgifter i livet kan en individ använda sig av positiva och/eller 
negativa strategier. Negativa strategier är försvarsreaktioner som innebär att individen 
lagrar problemen. Denna strategi kan behövas under vissa delar av livet eller under en viss 
fas av en kris. Positiva strategier kallas även copingförmåga och innebär att en individ på 
ett positivt sätt hanterar uppgiften eller situationen. Många gånger används negativa och 
positiva strategier samtidigt, men i varierande utsträckning. En individ som har upplevt 
långvarig smärta använder sig ofta övervägande av coping och mindre av 
försvarsmekanismer under tillfrisknandet. Smärttillståndet kan dock förvärras om 
individen har bristande copingförmåga (Brattberg, 1995). 
 
Gokyildiz, Beji, Avcibay och Ozgunen (2015) har undersökt vilka coping-strategier 
kvinnor med kronisk bäckensmärta använder sig av. De vanligaste strategierna var att 
medicinera med analgetika, sova, vila, ta ett varmt bad och massage. Många av kvinnorna 
försökte även tänka på något annat än smärtan, be att smärtan skulle försvinna, distrahera 
sig genom att göra något eller prata med sig själva. Enligt Burbeck och Willig (2014) 
använder sig även kvinnor med dysmenorré av liknande coping-strategier. Kvinnorna med 
dysmenorré uppgav att anledningen till dessa strategier var att de inte ville att människor i 
deras omgivning skulle veta när de menstruerade. De ansåg att menstruation var tabu att 
prata om och ville därför ge sken av att allt var bra. 
 
  



                       BILAGA 1 

9 
 

Det dagliga livet 
För att beskriva det dagliga livet behöver det enligt Carnevali (1996) sättas i samband med 
individens funktionella hälsotillstånd. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra då det 
dagliga livet inverkar på hur individen kan eller måste fungera och ställer därmed krav på 
den funktionella förmågan. Den funktionella förmågan inverkar i sin tur på individens 
möjlighet att leva sitt dagliga liv. 
 
Inom omvårdnad som kunskapsområde ställs krav på kännedom om människans normala 
funktioner, aktuella sjukdomar och behandlingar samt speciell kompetens för att kunna 
utöva specifik omvårdnad. De omvårdnadsproblem som kan drabba en individ i samband 
med sjukdom kan i olika omfattning inverka på individens dagliga liv (Carnevali, 1996). 
Grace och Zondervan (2006) beskriver bland annat effekten på det dagliga livet hos 
kvinnor med kronisk bäckensmärta. Kvinnorna uppvisade signifikant påverkan på 
mobilitet och sexuell aktivitet, men även sömnkvalitén tycktes bli försämrad samt att 
sociala aktiviteter och förmågan att utföra hushållssysslor påverkades negativt. Enligt 
Carnevali (1996) har människan både inre och yttre resurser att tillgå för att skapa en 
balans i det dagliga livet. Förmågan att bevara en funktionell balans mellan de krav som 
ställs i det dagliga livet och de resurser individen innehar är även avgörande för individens 
livskvalitet. 
 
Livskvalitet 
WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom. Med den definitionen räcker det inte 
med att endast mäta frekvens och/eller svårighetsgrad av sjukdomar, även en uppskattning 
av välbefinnande måste göras. Detta menar WHO kan göras genom att mäta förbättringen 
av livskvalitet relaterat till hälso- och sjukvård. Livskvalitet definierar WHO som 
individens syn på sitt liv utifrån den kultur och de värderingar där hen existerar i 
förhållande till sina mål, förväntningar, normer och oro (WHO, 1997). 
 
Enligt Birkler (2007) är livskvalitet en personlig upplevelse av något värdefullt och gott. 
Livskvalitet kan tolkas både som ett subjektivt och ett objektivt fenomen. Om det tolkas 
som ett subjektivt fenomen kan omvårdnadspersonal endast indirekt påverka livskvaliteten. 
Patienten kan uppleva förbättrad livskvalitet genom ökat själsligt välbefinnande om 
vårdpersonalen ombesörjer patientens behov samt talar med patienten om den konkreta 
situationen och om de svårigheter som kan uppkomma. Om livskvalitet däremot tolkas 
som ett objektivt fenomen kan omvårdnadspersonalen vidta direkta åtgärder som förbättrar 
patientens livskvalitet enligt objektiva kriterier på vad som är ett gott liv (Birkler, 2007). 
 
I en sydafrikansk studie av Iacovides, Avidon, Bentley och Baker (2014) jämförde 
forskarna livskvaliteten hos kvinnor med dysmenorré, kraftig menstruationssmärta, med en 
smärtfri kontrollgrupp. Deltagarna med dysmenorré skattade överlag sin livskvalitet sämre 
än de utan smärta. Forskarna såg även att kvinnor med dysmenorré, under tiden de 
menstruerade upplevde en försämring av livskvaliteten och kände sig mindre 
tillfredsställda med livet jämfört med den blödningsfria perioden. Simoens et al. (2012) 
fann att i likhet med kvinnor med dysmenorré skattar även kvinnor med endometrios sin 
livskvalitet sämre än smärtfria kvinnor. Vidare kunde även forskarna se att en sämre 
livskvalitet var den främsta anledningen till höga sjukvårdkostnader. 
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Problemformulering 
Kvinnors sjukdomar och deras upplevelser av hälsa och sexualitet har historiskt sett inte 
varit prioriterade i forskningen. Med mannen som norm har kunskapen om 
kvinnosjukdomar länge varit begränsad. Många kvinnor har själva än idag en begränsad 
kunskap om sitt underliv, vilket kan bidra till en ojämlik situation vid en gynekologisk 
undersökning. Kvinnans underläge kan få henne att känna sig utelämnad, blottad och rädd. 
Trots detta söker sig allt fler kvinnor till sjukvården med vulvaproblem. 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska gör gällande att barnmorskan 
förutom att handlägga normal graviditet och förlossning ska kunna vårda patienter med 
gynekologiska sjukdomstillstånd samt kunna genomföra en gynekologisk undersökning. 
Prevalensen för olika former av vulvodyni är svår att beräkna men uppskattningsvis har 15 
procent av unga kvinnor i 20-30-årsåldern upplevt episoder med provocerad vulvasmärta. 
Vulvodyni kännetecknas ofta av intensiv smärta och dyspareuni. Smärtan kan utlösas vid 
minsta beröring och många kvinnor med vulvasmärta lider ofta även av psykiska besvär 
såsom ångest och depression. Smärta, rädsla för smärta och minskad lust kan påverka det 
sexuella samlivet för kvinnorna. Barnmorskan ska ha kunskap om kvinnors sexuella och 
reproduktiva hälsa däribland gynekologiska tillstånd, sexualitet och samlevnad. I och med 
den nya terminologin kring vulvasmärtor har klassificeringen och diagnostiseringen av 
vulvodyni underlättats vilket kommer leda till en ökande patientgrupp. Detta medför i sin 
tur att det finns ett växande behov av att förstå upplevelsen och bemöta de kvinnor som 
lever med olika former av vulvodyni. 
 
SYFTE 
Syftet med detta arbete var att beskriva kvinnors erfarenhet och upplevelser av att leva med 
vulvodyni. 
 
Frågeställning 
Hur påverkas det dagliga livet och livskvaliteten för kvinnor med vulvodyni? 
Hur upplever kvinnor med vulvodyni mötet med vården? 
 
METOD 
 
Design 
Forsberg och Wengström (2016) menar att sjuksköterskor och läkare oftast håller sig 
uppdaterade inom sitt område genom att läsa allmänna översiktsartiklar och böcker. En 
litteraturöversikt syftar till att summera befintlig forskning och skapa en kunskapsöversikt 
kring ett problemområde vilket gör det lämpligt att använda denna metod för att beskriva 
kvinnors upplevelse av att leva med vulvodyni. Med utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar har ett resultat utformats efter sökning efter och granskning av 
vetenskapliga artiklar inom det valda forskningsområdet. 
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Urval 
Urvalsprocessen skedde i flera steg i enlighet med Forsberg och Wengströms (2016). Först 
identifierades ett intresseområde och tänkbara sökord. Både fritext-ord och ämnesord 
valdes. I Public Medline [PubMed] benämns ämnesorden MeSH-termer och i Culmative 
Index of Nursing and Allied Health [Cinahl] benämns de Cinahl-headings. Därefter 
bestämdes inklusionskriterier. För att öka studiens trovärdighet inkluderades bara artiklar 
som blivit granskade av experter innan publicering (Forsberg & Wengström, 2016). 
 
Artiklarna skulle även vara skrivna på svenska eller engelska, besvara arbetets syfte samt 
vara publicerade efter år 2007. Enligt Polit och Beck (2017) ska en litteraturöversikt bestå 
mestadels av primärkällor. Vidare skriver de att litteraturstudier ofta redogör bristfälligt för 
detaljer kring de inkluderade studierna och att de sällan kan vara helt objektiva varför 
denna typ av studier exkluderades i datainsamlingen av föreliggande studie. Även artiklar 
som enbart fokuserade på partnerns upplevelse exkluderades samt artiklar med låg kvalitet. 
  
Datainsamling 
Databaserna som användes för insamling av artiklar var Cinahl, PubMed och PsycINFO. 
Cinahl och PubMed är databaser som innehåller vetenskapliga artiklar om bland annat 
omvårdnad, vilket ansågs passande för denna studie. PsycINFO är också en databas med 
vetenskapliga artiklar om omvårdnad, men med inriktning på forskning inom psykologi. 
Genom att använda de booleska operatorerna AND och OR tillsammans med de valda 
sökorden anpassades sökningarna så att de resulterade i artiklar inom rätt område (Forsberg 
& Wengström, 2016). För att studien ska kunna replikeras och för att effektivisera 
sökprocessen dokumenterades sökningarna i enlighet med Polit och Beck (2017). 
Sökningar inklusive valda sökord redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2. Sököversikt 

Databas 
och datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
granskade 
artiklar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

Cinahl 
2017-01-19 

vulvodynia AND experience 24 10 5 

PsycINFO 
2017-01-20 

vulvodynia AND experience 34 6 2 

Cinahl 
2017-01-19 

vulvodynia AND quality of life 10 6 4 

PsycINFO 
2017-01-20 

vulvar pain disorder AND 
experience 

1 1 1 

Cinahl 
2017-01-24 

(vulvodynia OR vulvar pain 
disorders) AND (quality of life 
OR economic aspects of illness 
OR self concept OR coping OR 
emotions OR psychosocial 
aspects of illness) 

24 1 1 

Pubmed 
2017-01-24 

(vulvodynia OR vulvar pain 
disorders) AND (quality of life 
OR cost of illness OR self 
concept OR adaptations, 
psychological OR emotions) 

83 4 3 

Totalt  218 28 16 
 
Alla sökkombinationer utfördes i samtliga valda databaser, men endast de sökningar som 
genererade i inkluderade artiklar redovisas i tabellen. Vissa artiklar återkom på flera 
sökordskombinationer och i flera av databaserna, men redovisas inte under granskade eller 
inkluderade artiklar mer än en gång. 
 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan artiklar även sökas manuellt. En manuell 
sökning kan innebära att exempelvis referenslistorna till redan inkluderade artiklar 
granskas för att finna ytterligare material. Genom denna metod hittades ytterligare en 
artikel varpå det totala antalet inkluderade artiklar blev 17 stycken. 
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Dataanalys 
Båda författarna läste igenom alla titlar och abstracts som påträffades vid de olika 
sökningarna för att se om de besvarade studiens syfte. Enligt Polit och Beck (2017) kan 
artikelgranskning utföras av en person, men om granskningen utförs av minst två personer 
minskar risken för subjektiv tolkning. De inkluderade artiklarna lästes igenom flera gånger 
av båda författarna. Därefter sammanfattades, för föreliggande studie, relevant 
information. Informationen jämfördes för att hitta likheter och skillnader, varefter olika 
teman växte fram. Dessa teman grupperades, varefter tre huvudteman och ett flertal 
underteman identifierades.  
 
Materialet till en litteraturöversikt bör granskas kritiskt och fokusera på metodologiska 
aspekter och övergripande fynd (Polit & Beck, 2017). Artiklarna bedömdes enligt 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 
kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 
Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
Artikelförfattare, årtal, land, artikelnamn, syfte, metod, resultat och klassificering 
sammanfattades och dokumenterades i en matris. Matrisen redovisas i bilaga två. En matris 
kan enligt Polit och Beck (2017) underlätta dataanalysen genom att teman blir lättare att 
urskilja när informationen ska analyseras och syntetiseras.  
 
Forskningsetiska övervägande 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör etiska överväganden göras innan en 
litteraturöversikt påbörjas. Artiklar som inkluderas i resultatet bör ha fått tillstånd från en 
etisk kommitté alternativt gjort noggranna etiska överväganden. I tre av de inkluderade 
studierna framgick ej om godkännande av en etisk kommitté erhållits, dock hade 
deltagarna i två av dessa studier lämnat skriftligt samtycke att delta. I den tredje artikeln 
redogjordes inte för några etiska överväganden, däremot framkom krav på tidskriftens 
hemsida om att publicerade artiklar bör haft ett etiskt förfarande. Både artiklar som stödjer 
respektive motsäger författarnas egna uppfattningar inkluderades. 
 
I enlighet med Helgesson (2015) har författarna strävat efter att följa god forskningssed. 
Författarna har försökt visa öppenhet kring metodval, genomförande och utfall samt 
prövbarhet och upprepbarhet. Forskningsfusk, det vill säga avvikelser, både avsiktliga och 
oavsiktliga, från god forskningssed har försökt att undvikas. Tre vanliga typer av 
forskningsfusk är fabricering, förvanskning och plagiering. Fabricering innebär att 
forskaren hittar på resultat, medan förvanskning betyder att forskaren ändrar de resultat 
han eller hon kommit fram till. Plagiering innebär att kopiera någon annans arbete och 
framställa det som sitt eget. Författarna har förutom att undvika forskningsfusk även 
strävat efter att kritiskt granska sina egna analyser samt att vara noggranna i sina 
översättningar från det engelska språket.  
 
RESULTAT 
 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors erfarenhet och upplevelser av att leva 
med vulvodyni. Totalt inkluderades 17 vetenskapliga artiklar i resultatet. Med föreliggande 
studies syfte och frågeställningar i åtanke framkom under analysprocessen tre huvudteman: 
sexualitet, psykisk påverkan och det dagliga livet. Varje tema har underteman som 
illustrerar innehållet (Tabell 3). 
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Tabell 3. Resultatöversikt 
TEMA Sexualitet Psykisk påverkan Det dagliga livet 
Undertema Förlorad sexuell 

identitet 
Att få en diagnos Arbete och fritid 

Sexuell funktion Ångest och 
depression 

Livskvalitet 

Påverkan på 
samlivet 

Isolering Mötet med vården 
Coping 

 
 
Sexualitet 
 
Förlorad sexuell identitet 
Marriott och Thompson (2008) fann i sin studie att kvinnorna med vulvodyni beskrev en 
upplevelse av förlorad femininitet och sexuell identitet. Vulvasmärtan hade negativ effekt 
på deras sexuella självförtroende och förmågan att delta i sexuella aktiviteter. En kvinna 
uttryckte “I just remember thinking, I’m 21 and should be at the prime of my, my healthy 
sexual life and I’m not” (Marriott & Thompson, 2008, s. 249). Kvinnorna hade en 
uppfattning av hur sex “skulle” vara och hur mycket sex de “borde” ha, men som de på 
grund av vulvasmärtan kände att de inte kunde leva upp till vilket medförde att de kände 
sig besvikna på sina kroppar. Liknande känslor beskrev kvinnorna i studien av Johnson et 
al. (2015) där kvinnorna uppgav att de var besvikna över att inte kunna ha samlag eller 
delta i andra sexuella aktiviteter. Några kvinnor beskrev känslor av att inte vara en riktig 
kvinna eller att de var avvikande på grund av deras sjukdom.  
 
Sexuell funktion 
I studien av Buchan, Munday, Ravenhill, Wiggs och Brooks (2007) uppgav majoriteten av 
kvinnorna att deras sexlust minskat kraftigt eller försvunnit helt och att de börjat förknippa 
sex snarare med smärta än njutning. Piper et al. (2012) fann att kvinnor med 
nydiagnostiserad vulvodyni skattade sin sexuella lust och tillfredsställelse lägre än en frisk 
kontrollgrupp från en tidigare studie av Rosen et al. (2000). I flera studier framkom att 
kvinnor med vulvodyni upplevde en negativ effekt på lubrikationsförmågan (Jantos & 
Burns, 2007; Jelovsek et al., 2008; Piper et al., 2012; Smith, Pukall & Chamberlain, 2013), 
men även orgasm- och upphetsningsförmågan (Piper et al., 2012; Smith et al., 2013). Mer 
än hälften av deltagarna i studien av Buchan et al. (2007) hade upphört med all form av 
vaginal penetration och uppvisade undvikande beteende gällande sexuell aktivitet, men 
även annan intimitet och närhet undveks med rädsla för att det skulle leda till penetrerande 
sex. Minoriteten som försökte ha sex uppgav att de upplevde svårigheter med att känna 
upphetsning på grund av rädsla för smärta och svårigheter att slappna av. Boerner och 
Rosen (2015) fann att kvinnor som i större utsträckning kunde acceptera sin smärta 
rapporterade mindre samlagssmärta och mer tillfredsställelse under samlag samt bättre 
sexuell funktion. Jelovsek et al. (2008) jämförde kvinnor med vulvodyni och kvinnor med 
andra kroniska vulvovaginala sjukdomar, såsom kronisk vaginit, Lichen sclerosus och 
herpes genitalis, och fann att majoriteten av samtliga deltagare uppgav att deras 
vulvasmärta gav dem höga stressnivåer med känslor av frustration som resulterade i 
försämrat sexliv, nedsatt lust och tillfredsställelse. När Jantos och Burns (2007) studerade 
journaler tillhörande kvinnor med vulvodyni såg de att den sexuella driften var påverkad 
hos 82,2 procent. Av deltagarna rapporterade 18,3 procent sex som njutbart, 32,6 procent 
njutbart ibland, 33,8 procent fann aldrig sex njutbart och 15,3 procent svarade inte.  



                       BILAGA 1 

15 
 

Desrochers, Bergeron, Khalife, Dupuis och Jodoin (2009) fann att kvinnans sexuella 
funktion påverkades negativt om hon upplevde mer ångest. Korrelationer sågs även mellan 
hur självmedveten kvinnan var och hennes sexuella funktion. Däremot fann forskarna inga 
signifikanta korrelationer mellan kvinnans sexuella funktion och hur ont hon hade vid 
samlag. Jelovsek et al. (2008) fann ingen skillnad mellan kvinnor med vulvodyni och 
kvinnor med andra kroniska vulvovaginala tillstånd med avseende på kroppsuppfattning 
eller sexuell funktion. När Smith et al. (2013) jämförde kvinnor med vulvodyni med en 
asymtomatisk kontrollgrupp fann de att kvinnor med vulvodyni skattade sin sexuella 
funktion lägre än kontrollgruppen. Forskarna såg även att kvinnorna med vulvodyni 
undvek sex i större utsträckning än de asymtomatiska deltagarna. I studien av Xie et al. 
(2012) var det 95 procent av deltagarna som minskade antalet samlag på grund av sin 
vulvodyni. Detta framkom även i studien av Marriott och Thompson (2008) där vissa av 
kvinnorna uppgav att de undvek sexuell kontakt med sin partner eller att de var rädda för 
nya sexuella kontakter. Även de gånger som smärtan hade avtagit undvek kvinnorna 
sexuella aktiviteter på grund av rädsla för att smärtan skulle komma tillbaka. Andra kände 
skuld och uthärdade sexuella aktiviteter trots att de upplevde fysisk smärta. Jantos och 
Burns (2007) fann att 21,4 procent av deltagarna ofta eller alltid upplevde negativa 
känslomässiga reaktioner i samband med samlag. 
 
Påverkan på samlivet 
Jelovsek et al. (2008) jämförde kvinnor med vulvodyni med andra kroniska vulvovaginala 
sjukdomar och fann att kvinnor med vulvodyni rapporterade större påverkan på 
förhållandet än kvinnor med andra kroniska vulvovaginala sjukdomar. Av de deltagare 
som var i ett förhållande upplevde 70 procent att smärtan hade påverkat deras förhållande 
och de som hade en sexuell relation uppgav att tillståndet påverkade både hur många 
gånger de hade sex och den sexuella tillfredsställelsen. Tillstånden tycktes även påverka 
graden av obehag eller smärta vid vaginal penetrering, förmågan att njuta av samlag samt 
hur ofta båda parterna försökte initiera ett samlag. Deltagarna i studien av Ayling och 
Ussher (2008) hade delade uppfattningar om hur vulvodyni påverkade deras sexualitet. 
Merparten uppgav att de kände sig otillräckliga både som kvinna och partner då de inte 
kunde tillfredsställa sin partners behov. De yngre kvinnorna beskrev även att de kände sig 
oerfarna och omogna eftersom kvinnor utan vulvodyni i samma ålder inte var lika 
begränsade när det kommer till samlag. En av kvinnorna motsatte sig dock detta och sa att 
hon inte kände någon skuld över att inte kunna ha regelbundna samlag med sin partner. 
Hon uppgav att genom att ha en öppen dialog med sin partner kunde båda känna sig 
tillfredsställda trots hennes begränsningar. Boerner och Rosen (2015) fann att ju längre 
kvinnan och hennes partner hade varit tillsammans och ju längre kvinnan haft vulvodyni 
desto lägre skattade hon sin sexuella funktion. Kvinnorna i studien av Marriott och 
Thompson (2008) hade en uppfattning om hur ett förhållande skulle vara och hur mycket 
sex förhållandet skulle innehålla, men upplevde att de inte kunde leva upp till dessa 
förväntningar. Kvinnorna förväntade sig även att deras partner skulle bli upprörda över 
bristen på sex och oroade sig för att partnern skulle söka tillfredsställelse utanför 
förhållandet. Kvinnorna oroade sig mer för hur deras vulvasmärta påverkade deras partner 
än för hur den påverkade deras egen brist på sexuell njutning.  
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När Ponte et al. (2009) jämförde kvinnor med vulvodyni, andra vulvasjukdomar och 
hudsjukdomar fann de att kvinnor med vulvodyni i större utsträckning upplevde att sexlivet 
blev påverkat av deras tillstånd. Kvinnorna uppgav även att vulvodyni påverkade hur nära 
de kunde vara personerna de älskade vilket gjorde det svårt att visa tillgivenhet. I studien 
av Ayling och Ussher (2008) uppgav samtliga kvinnor att de vid flera tillfällen försökt ha 
penetrerande samlag trots smärtan och att de ibland förställt sig en annan kontext där de 
skulle kunna undvika en sådan smärtfylld situation. 
 
Psykisk påverkan 
 
Att få en diagnos 
Endast en kvinna de 16 som deltog i studien av Connor, Robinson och Weiling (2008) 
hade hört talas om vulvodyni innan hon fick diagnosen. Många av paren som deltog i 
studien upplevde att den första tiden efter diagnosen lämnade dem med många frågor och 
en känsla av att ansvaret låg hos dem. Trots spänningar i förhållandet upplevde dock några 
av paren att diagnosen ledde till bättre kommunikation med partnern samt mindre skuld 
och misstro. För merparten av kvinnorna ledde oklarheter kring diagnosen till känslor av 
skuld och misslyckande men även att de kände sig defekta och mindre kvinnliga. Även 
deltagarna i studien av Ayling och Ussher (2008) identifierade förutom skuld och skam en 
rad olika känslor relaterade till vulvodyni däribland ilska, genans, rädsla, sorg och 
förvirring men även ökad självmedvetenhet. Kvinnorna talade om sig själva i termerna 
onormal, värdelös, trasig och dysfunktionell. Vissa kvinnor i studien av Buchan et al. 
(2007) upplevde att vägen till diagnos var problematisk och trodde själva att deras 
psykiska hälsa förvärrats på grund av att det tog så lång tid att få en diagnos. Kvinnorna 
beskrev hur de förlorade hoppet, ifrågasatte sig själva, fick ett lågt självförtroende och en 
förändrad självbild. Alla kvinnorna upplevde dock en lättnad av att få diagnosen och att bli 
trodda. Merparten beskrev att hoppet började återvända efter att ha fått diagnosen. 
 
Ångest och depression 
Några kvinnor undrade om vulvodynin orsakades av psykiska problem (Connor et al., 
2008). Arnold et al. (2009) såg i sin studie att depression var en signifikant prediktor för 
vulvodyni. I ett flertal studier beskrev deltagarna en emotionell påverkan med känslor av 
depressiv karaktär och ångest (Boerner & Rosen, 2015; Buchan et al., 2007; Jantos & 
Burns, 2007; Jelovsek et al., 2008; Johnson et al., 2015; Piper et al., 2012; Ponte et al., 
2009). Av kvinnorna i studien av Xie et al. (2012) var det sju procent som upplevde 
känslor av ångest eller depression till skillnad från deltagarna i studien av Johnson et al. 
(2015) som beskrev en nästintill konstant ångest. Kvinnor med vulvodyni hade i större 
omfattning tidigare upplevt ångest både jämfört med kvinnor utan vulvodyni (Khandker et 
al., 2011) och kvinnor med andra vulvasjukdomar eller hudsjukdomar (Ponte et al., 2009). 
Forskarna såg även att det var mer troligt att kvinnor med vulvodyni efter 
sjukdomsdebuten utvecklade ångest eller humörförändringar. Både Jelovsek et al. (2008) 
och Ponte et al. (2009) fann i sin forskning att kvinnor med vulvodyni i större utsträckning 
beskrev känslor av depression och frustration jämfört med kvinnor med andra 
vulvovaginala sjukdomar. Några deltagare i studien av Johnson et al. (2015) berättade att 
de fick ångestkänslor av att inte veta när smärtan skulle uppstå. Andra visste precis när 
smärtan skulle uppstå och upplevde därför ångest inför vissa aktiviteter. Några kvinnor i 
studien av Piper et al. (2012) beskrev dålig kontroll över symtomen och att de oroade sig 
för att smärtan skulle bli långvarig eller att behandlingen bara skulle ge måttlig effekt.  
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Desrochers et al. (2009) fann signifikanta korrelationer mellan hur ont en kvinna med 
vulvodyni har och hur rädd, medveten och uppmärksam hon är på smärtan. Om kvinnan till 
exempel oroade sig mer för att få ont, fick hon även mer ont.  
Deltagarna i studien av Boerner och Rosen (2015) som i större utsträckning kunde 
acceptera sin smärta rapporterade färre ångest- och depressionssymtom än kvinnor som 
hade svårare att acceptera smärtan. Jantos och Burns (2007) såg att gifta kvinnor uppvisade 
mindre symtom på ångest än kvinnor som hade en partner men inte var gifta. Gifta kvinnor 
uppvisade även mindre symtom på depression än de kvinnor utan partner. Ponte et al. 
(2009) såg att yngre kvinnor hade en större benägenhet att uppleva psykisk påverkan.  
 
Merparten av deltagarna i studien av Marriott och Thompson (2008) uppgav svårigheter att 
hantera att deras vulvasmärta kunde ha psykologiska aspekter. De beskrev att en fysisk 
åkomma förhoppningsvis skulle kunna behandlas, men en psykologisk åkomma indikerar 
något djupare problem vilket fick dem att känna skam. Kvinnorna i studien av Buchan et 
al. (2007) uppgav känslor av skam och förlägenhet över att ha sexuella problem vilket 
medförde att majoriteten inte talade med någon utanför vårdsystemet, trots att merparten 
av deltagarna beskrev sin partner som stöttande. De kvinnor som försökte ha penetrerande 
sex uppgav att de gjorde det på grund av skuldkänslor och rädslan att bli övergiven. 
Misslyckade samlag kunde även medföra att kvinnorna kände sig otillräckliga. Connor et 
al. (2008) fann i sin forskning att de kvinnor som försökte fortsätta med vaginala samlag, 
men då upplevde smärta beskrev känslor av besvikelse, frustration och ledsamhet. Många 
av paren i studien upplevde mindre emotionell smärta om de undertryckte sin sexuella lust 
eller sitt sexuella beteende. Dock misstänkte flera av kvinnorna att deras partner höll 
tillbaka sina sanna känslor och ifrågasatte varför han valde att stanna kvar. Alla kvinnorna 
i studien av Ayling och Ussher (2008) beskrev att de förutom de fysiska konsekvenserna 
av att delta i ett smärtsamt samlag även upplevde emotionella konsekvenser. En kvinna 
beskrev ångestattacker och en annan jämförde det med hur hon trodde det skulle kännas att 
bli våldtagen. “I didn’t say it hurt but I was just really resenting it and thinking in my mind, 
this must be what it feels like to be raped” (Ayling & Ussher, 2008, s. 299). 
 
Isolering 
Connor et al. (2008) fann att både kvinnorna och deras partner beskrev känslor av social 
isolering. Många uppgav att de kände sig frustrerade när deras familj och vänner inte 
förstod sig på deras sjukdom. Andra valde att inte berätta om sjukdomen på grund av 
rädslan att inte bli förstådd. Även deltagarna i studien av Marriott och Thompson (2008) 
och studien av Nguyen, Ecklund, MacLehose, Veasley & Harlow (2012a) uppgav känslor 
av att inte bli förstådda. Några kvinnor beskrev att människor i deras omgivning 
minimerade deras problem (Marriott & Thompson, 2008). Nguyen et al. (2012a) såg att 
prevalensen av känslan av att andra inte trodde på smärtan var fem procent högre bland 
kvinnor som hade fler kroniska sjukdomar utöver vulvodyni än hos kvinnor med endast 
vulvodyni. Vidare uppgav även kvinnorna i studien av Nguyen et al. (2012a) känslor av 
isolering. Författarna fann att 14 procent av kvinnorna med vulvodyni hade känslor av 
isolering och nio procent känslor av invalidisering. De såg även samband mellan känslor 
av isolering och invalidisering och andra kroniska sjukdomar. Bland deltagarna som hade 
fler kroniska sjukdomar utöver vulvodyni steg prevalensen av känslan av invalidisering 
med fem procentenheter och känslan av isolering med sex procentenheter. Forskarna såg 
även att ju fler kroniska sjukdomar kvinnan hade, desto vanligare var känslorna av 
invalidisering och isolering. Av deltagarna hade 45 procent minst en annan kronisk 
sjukdom utöver vulvodyni. De vanligaste tillstånden var irritable bowel syndrome, 
interstitial cystitis och fibromyalgi.  
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Coping 
Flera av kvinnorna hade olika coping-strategier för att hantera sin smärta (Connor et al., 
2008; Johnson et al., 2015; Marriott & Thompson, 2008). Många kvinnor förändrade sitt 
sexuella beteende genom att anpassa samlaget och använda sig av andra tekniker för att 
minimera eller uthärda smärtsamma samlag i ett försök att upprätthålla en sexuell relation 
(Connor et al., 2008; Marriott & Thompson, 2008). Andra kvinnor uteslöt alla sexuella 
aktiviteter eller enbart vaginala samlag (Connor et al., 2008). Johnson et al. (2015) såg i sin 
studie att vissa kvinnor undvek även andra smärtsamma aktiviteter, sökte hjälp från 
sjukvården eller försökte acceptera smärtan. Några tyckte att fysisk aktivitet eller 
muskelavslappnande övningar hjälpte mot smärtan. Andra sökte information om 
sjukdomen för att öka kunskapen och medvetenheten. Vissa kvinnor beskrev hur de 
försökte behålla en positiv attityd för att hantera eller blockera smärtan. Allt eftersom tiden 
gick uppgav flera deltagare att smärtan minskade och då blev lättare att hantera. 
 
I en studie av Nguyen et al. (2012b) undersökte forskarna hur vanligt det var för kvinnor 
med vulvodyni att diskutera sin smärta med personer i sin omgivning. Drygt 80 procent av 
deltagarna var i ett förhållande och av dessa kände sig 46,2 procent bekväma att prata med 
sin partner om smärtan. Av de som uppgav att de hade en mor eller syster var det 44,2 
respektive 26,9 procent som kände sig bekväma att prata med henne. Majoriteten av 
deltagarna, 83,6 procent, uppgav att de hade en bästa vän som 44,2 procent kände sig 
bekväma att prata med. Forskarna fann även att ju allvarligare smärtan hade varit under de 
senaste sex månaderna, desto mer troligt var det att kvinnan pratat med sin bästa vän. Det 
var däremot inte lika troligt att kvinnan pratade med sin partner, mor eller syster. Överlag 
såg forskarna att ju längre kvinnan levt med vulvodyni desto mindre troligt var det att hon 
pratade om sin smärta med någon, oberoende av relation. Resultatet visade på att ju äldre 
kvinnan var desto mindre bekväm var hon att prata med sin partner eller familj om sina 
besvär (Nguyen et al., 2012b). 
 
Den vanligaste typen av behandling för vulvodyni var i studien av Jantos och Burns (2007) 
medicinsk och enbart 21,7 procent uppgav att de gick i terapi. Hälften av deltagarna i 
studien av Piper et al. (2012) uppgav att de vid tidpunkten för studien gick i terapi eller 
tidigare gått i terapi. Dock var det endast 20 procent av dessa som hade diskuterat 
vulvasmärtan med sin terapeut. På frågan om deltagarna trodde att terapi kunde hjälpa dem 
att hantera sin smärta svarade 28,5 procent “mycket troligt” och 41,1 procent “någorlunda 
troligt”. 
 
Det dagliga livet 
 
Arbete och fritid 
Ponte et al. (2009) såg att kvinnor med vulvodyni uppgav större påverkan på det dagliga 
livet jämfört med kvinnor med andra vulvasjukdomar eller hudsjukdomar. Till exempel 
försvårade vulvodynin möjligheten att utföra deras arbete eller fritidsaktiviteter, men även 
andra sociala aktiviteter påverkades. I studien av Jantos och Burns (2007) svarade 
majoriteten av deltagarna att den aktivitet som främst bidrog till smärtan var sex, men 
många uppgav även fysiska-, sociala- och arbetsrelaterade aktiviteter. Flera studier 
uppmärksammade att kvinnor med vulvodyni undvek fysisk aktivitet (Arnold et al., 2009; 
Jelovsek et al., 2008; Marriott & Thompson, 2008). Kvinnorna i studien av Jelovsek et al. 
(2008) rapporterade att de fick gå ned i arbetstid och i studien av Arnold et al. (2009) 
uppgav 25 procent av deltagarna att de uteblivit från arbete eller skola minst en dag under 
de senaste 12 månaderna på grund av vulvasmärta.  
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Vidare uppgav 27 procent att smärtorna hade negativ inverkan på deras arbete och 35 
procent upplevde en negativ inverkan på fritidsaktiviteter. I genomsnitt uppgav kvinnorna i 
studien av Xie et al. (2012) att de vid 18 tillfällen under de senaste sex månaderna varit 
oförmögna att delta i sociala aktiviteter. Jelovsek et al. (2008) såg att kvinnor med 
vulvodyni visade på en nedsatt förmåga att utföra hushållssysslor, handla och promenera. 
På grund av exempelvis utebliven inkomst, försäkringskostnader, transportkostnader, 
sjukhusvård och kostnader för hushållsnära tjänster beräknas kvinnor med vulvodyni 
generera stora samhällskostnader (Xie et al., 2012). 
 
Kvinnorna gjorde förändringar i sitt dagliga liv i försök att återta kontrollen och återfå 
känslan av ett “normalt liv” (Marriott & Thompson, 2008). Flera studier såg att kvinnorna 
anpassade sitt klädval genom att undvika byxor eller använda andra bekväma kläder 
(Jelovsek et al., 2008; Johnson, Harwood & Nguyen, 2015; Marriott & Thompson, 2008). 
Kvinnorna beskrev förändringar som kunde innebära att de använde andra tvättmedel, 
tvättade underkläderna separat, bytte sanitetsskydd (Marriott & Thompson, 2008), uteslöt 
produkter som irriterade huden och använde lokalbedövande eller lugnande hudkrämer 
(Johnson et al., 2015). 
 
Livskvalitet 
Flera studier har sett ett samband mellan vulvodyni och livskvalitet, där kvinnor med 
vulvodyni ofta skattade sin livskvalitet lågt (Arnold, Bachmann, Rosen & Rhoad, 2009; 
Ponte, Klemperer, Sahay & Chren, 2009; Xie et al., 2012). När Ponte et al. (2009) 
jämförde livskvaliteten hos kvinnor med vulvodyni och kvinnor med andra 
vulvasjukdomar eller hudsjukdomar framkom att kvinnor med vulvodyni skattade sin 
livskvalitet lägst. Av deltagarna i studien av Arnold et al. (2009) upplevde 59 procent av 
kvinnorna att de inte till fullo kunde njuta av livet. Den självskattade livskvaliteten var 
lägre samtidigt som stressnivåerna var högre jämfört med de kvinnor som inte hade 
vulvodyni. Omkring 75 procent upplevde att de inte hade någon kontroll över sin kropp 
och hälften av kvinnorna upplevde att de inte hade någon kontroll över sitt liv.  
 
Jelovsek, Walters och Barber (2008) såg i sin forskning att det inte var intensiteten av 
smärtan i sig utan snarare förekomsten av smärtan som gjorde att kvinnorna skattade sin 
livskvalitet lägre. Ponte et al. (2009) undersökte sambandet mellan livskvalitet och psykisk 
hälsa. De kvinnor med vulvodyni som uppgav att de tidigare hade varit deprimerade hade 
en större påverkan på livskvaliteten än de kvinnor som inte hade depression i anamnesen.  
 
Mötet med vården 
Merparten av kvinnorna med vulvodyni träffade ett flertal läkare innan de fick diagnosen 
vulvodyni (Connor et al., 2008; Buchan et al., 2007). Deltagarna i studien av Buchan et al. 
(2007) beskrev vägen till diagnos som problematisk. Vissa kvinnor hade träffat upp till 15 
läkare innan de fått sin diagnos och medeltiden till diagnos var 24 månader. Många av 
kvinnorna i studien av Connor et al. (2008) hade även rest långt för att träffa en kunnig 
läkare. Kvinnorna som svarade på enkäten i studien av Xie et al. (2012) hade i genomsnitt 
sökt en vårdinrättning mellan fyra och fem gånger de senaste sex månaderna. De hade då 
till största delen sökt fysisk vård och bara en liten del hade sökt någon form av psykisk 
vård. Dock kom Arnold et al. (2009) fram till att kvinnor med vulvodyni inte nyttjade 
vårdsystemet i större utsträckning än kvinnor utan vulvasmärta förutom att fler kvinnor 
med vulvodyni tycktes gå på årliga kontroller hos en specialist. 
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Både Connor et al. (2008) och Marriott och Thompson (2008) har i sina studier 
uppmärksammat att kvinnorna upplever en avsaknad av konsekvent behandling. Detta 
beskrev vissa av kvinnorna och deras partner ledde till en känsla av bitterhet. Majoriteten 
av kvinnorna hade provat flera olika läkemedel och behandlingar. Deltagarna noterade 
även att tillståndet tycktes skapa en irritation hos läkarna på grund av dess okända etiologi. 
“She (the doctor) literally just threw up her hands and said, I don’t know what to do with 
you, like she was like exasperated with me. It was so upsetting that she was like 
exasperating with me” (Connor et al., 2008, s. 144). Flera kvinnor uttryckte en känsla av 
frustration över att inte bli bemötta med respekt och kände ofta hopplöshet och ilska när 
läkaren var avvisande eller kommenterade okänsligt (Connor et al., 2008). Även 
majoriteten av deltagarna i studien av Johnson et al. (2015) beskrev en minskad tilltro till 
sjukvården och en frustration över att inte få kvalificerad hjälp. Vissa kvinnor hade upplevt 
att de blivit avfärdade utan några behandlingsalternativ vilket lett till att de börjat 
ifrågasätta sitt psykiska tillstånd. Deltagarna i studien av Marriott och Thompson (2008) 
beskrev att vårdpersonalen var dömande eller inte litade på deras upplevelse. 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
För att beskriva kvinnors erfarenhet och upplevelser av att leva med vulvodyni valdes en 
litteraturöversikt som metod. Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan det vara svårt för 
vårdpersonal att ha kontroll över kunskapsläget inom sin profession på grund av den stora 
mängd vetenskapliga artiklar som produceras. En litteraturöversikt kan därför med fördel 
genomföras för att få en överblick över befintlig forskning. Risken med den typen av 
informationskällor är att innehållet kan vara selekterat eller att författaren haft begränsad 
tillgång till relevant forskning, vilket ger en orättvis bild av kunskapsläget. I en systematisk 
litteraturstudie däremot har författaren systematiskt sökt, kritiskt granskat och därefter 
sammanställt all forskning inom ett område. Det finns ingen övre eller undre gräns för hur 
många studier som ska ingå i en systematisk litteraturstudie, men all relevant forskning 
inom det valda området bör inkluderas (Forsberg & Wengström, 2016). På grund av 
begränsad tid samt att författarna ej hade tillgång till all befintlig forskning inom området 
eller möjlighet att översätta artiklar från ett annat språk än engelska kunde en systematisk 
litteraturstudie ej genomföras, vilket kan ses som en av studiens svagheter. En systematisk 
litteraturstudie kräver enligt Friberg (2012) en ingående analys medan en litteraturöversikt, 
även om den är strukturerad, inte är lika omfattande.  
 
En kvalitativ studie med intervjuer hade varit lämplig för att få en djupare inblick i 
kvinnornas liv eftersom kvalitativa studier ofta fokuserar på människors erfarenheter och 
upplevelser samt lägger tonvikten på att skapa förståelse (Polit & Beck, 2017). En 
litteraturöversikt kan dock enligt Forsberg och Wengström (2016) ge en bredare förståelse 
inom problemområdet eftersom både kvalitativa och kvantitativa studier kan inkluderas. I 
föreliggande studie inkluderades fem kvalitativa och 12 kvantitativa studier. Kvantitativa 
studier associeras ofta med insamling och analysering av numerisk data. Med hjälp av 
denna metod kan forskare bland annat finna samband mellan olika variabler och ta reda på 
hur ett fenomen beter sig, till exempel hur ofta ett fenomen förekommer bland en viss typ 
av människor (Polit & Beck, 2017). Denna metod ansågs mindre lämplig för att beskriva 
kvinnors erfarenheter av att leva med vulvodyni. Dock ansåg författarna att genom att 
sammanställa flera kvantitativa studier med högt deltagarantal kunde generaliserbarheten 
av resultatet från dessa studier öka. Detta tillsammans med de kvalitativa studiernas 
djupare inblick kan ses som en fördel i denna studie.  
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De inkluderade studierna har haft olika metoder. Några har använt sig av djupgående 
intervjuer, andra har låtit deltagarna svara på enkäter. Det finns enligt Polit och Beck 
(2017) fördelar och nackdelar med alla metoder. När forskare rekryterar deltagare finns det 
alltid personer som inte vill medverka. Att endast personer som vill delta medverkar i en 
studie kan göra att urvalet ej blir representativt för gruppen som undersökts. I kvalitativa 
studier där deltagarna blir intervjuade måste de känna tillit till personen som utför intervjun 
för att känna sig bekväma. Intervjuaren bör inte visa känslor såsom att bli överraskad eller 
reagera negativt på något deltagaren berättar. I några av de inkluderade studierna har 
enkäter genomförts på Internet. Detta är enligt Polit och Beck (2017) både ekonomiskt och 
ett bra sätt för att nå många människor, men skapar en risk för ett icke representativt urval 
då svarsfrekvensen tenderar att vara låg. De som väljer att inte delta i en studie skulle 
kunna ha svarat annorlunda än de som valt att delta. Vidare skriver Polit och Beck (2017) 
att antalet deltagare i en studie bör vara det högsta möjliga för att resultatet ska kunna gå 
att generalisera. Ett högt deltagarantal minskar risken för urvalsfel. De poängterar dock att 
ett högt antal deltagare inte är någon garanti att resultatet är generaliserbart. Författarna till 
föreliggande studie har läst de inkluderade studiernas metoddel noggrant för att efter bästa 
förmåga bedöma dess kvalitet. I två av de kvalitativa studierna var deltagarantalet endast 
sju respektive åtta kvinnor. Forsberg och Wengström (2016) poängterar dock att 
deltagarantalet i kvantitativa och kvalitativa studier skiljer sig åt och i en intervjustudie 
med få deltagare skapas en samtalsliknande situation där en djupare inblick ges. 
Författarna till föreliggande studie ansåg även att artiklarnas kvalitet var hög vilket ledde 
till att artiklarna inkluderades i resultatet.  
 
Alla artiklarna kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 
för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz 
och Bahtsevani (2011). Artiklarna bedömdes vara av hög eller medelhög kvalitet. Dock är 
ingen av författarna van att utföra denna bedömning, vilket medför viss risk för 
felbedömning. Artiklarna sammanställdes i en matris för att i enlighet med Forsberg och 
Wengström (2016) visa öppenhet och underlätta upprepbarhet. Ytterligare ett steg i att höja 
studiens kvalitet gjordes genom att kontrollera att artiklarna var granskade av sakkunniga 
inom området. Samtliga artiklar var godkända av en etisk kommitté alternativt hade de 
beskrivit noggranna etiska överväganden. För att undersöka hur generaliserbart resultatet 
var kontrollerades bortfallet i studierna (Forsberg & Wengström, 2016). Förutom ett visst 
internt bortfall där vissa deltagare i enkätstudier inte svarat på alla frågor, noterades endast 
bortfall i en studie. I studien av Xie et al. (2012) där varje kvinna fick fylla i en enkät varje 
månad under totalt sex månader valde ett flertal deltagare att inte svara på alla uppföljande 
enkäter under studiens gång. 
 
När inklusion- och exklusionskriterier bestämdes gjordes inga begränsningar gällande 
vilket land forskningen bedrivits i. När resultatet sammanställdes noterades dock att de 
inkluderade artiklar kom från USA, Storbritannien, Kanada eller Australien, vilket 
troligtvis ej bidrar till någon större kulturell diversitet. Att allt fler kvinnor med 
vulvasjukdomar har vågat söka sig till sjukvården har bidragit till att kunskapen ökat 
(Rylander, 2015). Författarna reflekterade dock över om detta gäller över hela världen eller 
om det endast är kvinnor från västvärlden som sökt sjukvård för sina besvär. Detta kanske 
är svaret på varför alla inkluderade forskningsresultat kommer från ett begränsat antal 
länder. Att ingen av studierna var från Sverige gör det svårt att veta om resultatet är 
applicerbart här då sjukvården i Sverige kan skilja sig från de övriga länderna.  
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Under sökprocessen framkom att ordet vulvodyni är ett relativt nytt begrepp som inte 
använts på ett konsekvent sätt runt om i världen (Bornstein et al., 2016). Författarnas 
grundtanke var att skriva om LPV, som är en av flera undergrupper till vulvodyni. Dock 
återfanns endast ett begränsat antal artiklar om LPV och ämnet breddades till att skriva om 
all typ av vulvodyni. Eftersom MESH-termen vulvodynia introducerades år 2010 användes 
istället termen som ett fritextord. Tidigare fick artiklar inom samma ämne MESH-termerna 
dyspareunia och/eller vulvitis. Båda dessa termer användes från år 1987 till 2007. Därefter 
användes termen Vulvar vestibulitis från år 2008 till 2009 (The National Center for 
Biotechnology Information, 2017). På grund av ändringarna av MESH-termer provade 
författarna till föreliggande studie flera sökningar med både MESH-termer och fritext 
såsom vulvar pain disorders och vulvar vestibulitis för att finna fler artiklar som besvarade 
studiens syfte. Det inkonsekventa användandet av termer kan dock ha lett till att relevanta 
artiklar missats.  
 
Samtliga inkluderade artiklar var skrivna på engelska. Trots att båda författarna känner sig 
bekväma med det engelska språket, kan feltolkningar gjorts eftersom engelska inte är 
författarnas modersmål. I enlighet med Polit och Beck (2017) har dock granskningen av 
artiklarna gjorts av fler än en person, vilket minskar risken för feltolkning. Alla artiklar 
lästes flera gånger av båda författarna. De tillfällen då det uppstod svårigheter att översätta 
vissa begrepp användes lexikon till hjälp.  
 
Forsberg och Wengström (2016) betonar att forskning är färskvara. Genom att endast 
inkludera artiklar publicerade efter år 2007 anser därför författarna till föreliggande studie 
att resultatet är aktuellt. Enligt Kristensson (2014) består trovärdighetsbegreppet av fyra 
olika delar. Dessa delar är tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet. För att 
stärka studiens trovärdighet har författarna försökt följa Kristensson (2014) riktlinjer. 
Författarna har eftersträvat en transparens i hela arbetet med noggrant beskriven metod och 
analys för att stärka pålitligheten och underlätta överförbarheten. 
 
Resultatdiskussion 
Kunskapen om smärttillstånd i vulva har tidigare varit begränsad (Rylander, 2015) och 
eftersom vulvodyni utgör ett komplext smärttillstånd kan det vara svårt att ställa diagnosen 
(Reed et al., 2006). Både Connor et al. (2008) och Buchan et al. (2007) beskriver i sina 
studier hur kvinnorna har träffat ett flertal läkare innan de fått diagnosen, vissa så många 
som 15 läkare. Detta skulle kunna förklaras av att diagnosen vulvodyni oftast ställs genom 
att utesluta andra diagnoser (Mårdh, 2013). Flera studier lyfter att de drabbade kvinnorna 
saknar en konsekvent behandling (Connor et al., 2008; Marriott & Thompson, 2008) och 
vissa kvinnor beskriver en frustration över att inte få kvalificerad hjälp samt en minskad 
tilltro till sjukvården (Johnson et al., 2015). Vulvodyni med dess oklara ursprung tycks 
även skapa irritation hos läkarna (Connor et al., 2008) vilket skulle kunna bidra till 
kvinnornas bristande tillit och upplevelse av att bli avfärdade utan att ha fått adekvat hjälp 
(Johnson et al., 2015). 
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Eftersom de inkluderade artiklarna uppskattat prevalensen av vulvodyni olika har 
författarna till föreliggande studie reflekterat över anledningarna till att prevalensen ter sig 
svårbedömd. Hälften av deltagarna i studien av Nguyen, Turner, Rydell, MacLehose och 
Harlow (2011) hade inte sökt hjälp för sin vulvasmärta på grund av deras uppfattning att 
läkarna skulle tro att de överdrev sin smärta. Även Harlow et al. (2014) belyser i sin studie 
att 30-48 procent av kvinnorna som uppvisade symtom som vid vulvodyni aldrig hade sökt 
hjälp för sina symtom. Vidare framkom att 30-50 procent av kvinnorna som sökt hjälp inte 
hade fått någon diagnos. Andersson, Moore, Hensing och Kantz (2014) har undersökt 
människors hjälpsökande beteende. De såg i sin studie att 43 procent av de tillfrågade 
kvinnorna rapporterade att de under sin livstid upplevt psykisk ohälsa som de trodde med 
fördel skulle kunna ha behandlats inom sjukvården. Anledningar till att kvinnorna inte 
sökte vård beskrevs som barriärer vilka de behövde överkomma. Barriärerna kunde 
exempelvis vara att de trodde att besvären skulle gå över av sig självt, känslor av skam 
eller rädsla för att någon skulle se dem söka vård. I likhet med kvinnorna i studien av 
Andersson et al. (2014) beskriver kvinnor med vulvodyni psykisk ohälsa samt känslor av 
skuld och skam, vilket även hos dessa kvinnor skulle kunna beskrivas som barriärer. 
Barriärer mot att söka vård skulle kunna vara en del av förklaringen till varför prevalensen 
av vulvodyni är så svårbedömd. Andra orsaker till att prevalensen är svårbedömd kan vara 
att kvinnors sjukdomar och upplevelser under en lång period inte tagits på allvar (Bengs & 
Wiklund, 2015) samt att många kvinnor inte vågat söka hjälp för sina gynekologiska 
besvär (Siwe & Wijma, 2016). 
 
Enligt Reed et al. (2012) är förekomsten av vulvodyni högre bland gifta kvinnor. Jantos 
och Burns (2007) såg dock ett samband mellan gifta kvinnor med vulvodyni och psykisk 
påverkan, där gifta kvinnor uppvisade mindre symtom på ångest än kvinnor som hade en 
partner men inte var gifta. Gifta kvinnor uppvisade också mindre symtom på depression än 
kvinnor utan partner. Även om prevalensen av vulvodyni är högre bland gifta kvinnor, 
kanske äktenskap kan vara en skyddande faktor mot vissa psykiska besvär. Nguyen et al. 
(2012b) fann att med stigande ålder blev kvinnorna med vulvodyni mindre benägna att 
prata med sin partner om sina besvär. Svaret på varför äldre kvinnor i större utsträckning 
väljer att inte prata med sin partner återfinns kanske i studien av Ponte et al. (2009) där 
forskarna fann att äldre kvinnor upplevde mindre psykiska besvär. 
 
I studien av Marriott och Thompson (2008) beskriver kvinnorna att de har en uppfattning 
om både hur deras sexliv och förhållande ska se ut, hur mycket sex de “borde” ha och hur 
en kvinna ska vara. Vissa kvinnor med vulvodyni beskriver en förlust av sin femininitet 
(Ayling & Ussher, 2008; Marriott & Thompson, 2008). Även Kaler (2006) tar i sin 
forskning upp att kvinnorna med vulvodyni har en föreställning om vad en “riktig kvinna” 
är; attraktiv och åtråvärd, och hur “riktigt sex” ska vara; det penetrerande samlaget mellan 
en man och en kvinna. Vidare beskriver Kaler (2006) hur kvinnorna objektifierar sig själva 
och önskar att de var “normala” då de på utsidan kunde se ut som “riktiga kvinnor”, men 
beskrev att de inombords kände sig förstörda eller som dåliga kvinnor som ingen man 
kunde vilja ha. I föreliggande studie framkommer att vissa kvinnor med vulvodyni 
beskrivit sig själva som onormala, värdelösa, trasiga och dysfunktionella (Ayling & 
Ussher, 2008). Kvinnorna kunde känna sig besvikna på sina kroppar (Marriott & 
Thompson, 2008) och en stor del kvinnor uppgav att sexlusten minskat eller försvunnit helt 
samt att de förknippade samlag mer med smärta än med njutning (Buchan et al., 2007). 
Flera studier visar på att kvinnorna i olika utsträckning undviker penetrerande samlag 
(Buchan et al., 2007; Marriott & Thompson, 2008; Smith et al., 2013; Xie et al., 2012).  
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Samtidigt visar resultatet på att det finns kvinnor som känner skuld och därför uthärdar 
smärtan under samlag (Ayling & Ussher, 2008; Marriott & Thompson, 2008). Detta skulle 
kunna vara en del av förklaringen till varför en del kvinnor uppger att de ofta eller alltid 
upplever negativa känslomässiga reaktioner i samband med samlag (Jantos & Burns, 
2007). 
 
Bengs och Wiklund (2015) beskriver känslor av skuld, skam och otillräcklighet när de 
söker förklaring till varför många undviker att tala om sin ohälsa, både psykisk och fysisk. 
De lyfter fram att kropp och hälsa inte enbart kan förstås utifrån individen utan att det även 
finns sociala, historiska och kulturella aspekter. Även WHO (1997) talar om att den kultur 
och de värderingar där individen existerar måste beaktas för att kunna uppskatta 
välbefinnande. Vidare beskrivs att individens egna mål, förväntningar, normer och oro 
inverkar på hur livskvaliteten uppskattas samt att hälsa bör ses som ett tillstånd av fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande. Kvinnor med vulvodyni påverkas på flera plan. 
Förutom den fysiska smärtan som dessa kvinnor lever med utgörs en stor del av resultatet i 
föreliggande studie av den psykiska påverkan vulvodyni hade på kvinnorna. Ett flertal av 
artiklarna lyfter deltagarnas emotionella påverkan där depression och ångest varit 
återkommande inslag (Boerner & Rosen, 2015; Buchan et al., 2007; Jantos & Burns, 2007; 
Jelovsek et al., 2008; Johnson et al., 2015; Piper et al., 2012; Ponte et al., 2009). I studien 
av Arnold et al. (2009) framkom dessutom att depression var en signifikant prediktor för 
vulvodyni. Ett flertal studier såg även att kvinnor med vulvodyni skattade sin livskvalitet 
lägre än asymtomatiska kvinnor och kvinnor med andra kroniska vulvasjukdomar (Arnold 
et al., 2009; Ponte et al., 2009; Xie et al., 2012). Iacovides et al. (2014) fann att i likhet 
med kvinnor med vulvodyni skattade även kvinnor med dysmenorré sin livskvalitet lågt. 
Detta stärker resultatet i studien av Jelovsek et al. (2008) där forskarna fann att det snarare 
är smärtan i sig som gör att kvinnor skattar sin livskvalitet lågt än smärtintensiteteten. 
Författarna till föreliggande studie reflekterar därför över om smärtans lokalisation är av 
underordnad betydelse och att det istället är förekomsten av smärta som leder till lågt 
skattad livskvalitet. 
 
Resultatet i föreliggande studie visar på att en stor del av kvinnorna ofta undvek fysiska 
aktiviteter till följd av sin vulvodyni (Arnold et al., 2009; Jelovsek et al., 2008; Marriott & 
Thompson, 2008). Xie et al. (2012) fann att kvinnorna med vulvodyni även i stor 
utsträckning undviker sociala aktiviteter. Tillika blev förmågan att utföra hushållssysslor, 
handla och promenera nedsatt (Jelovsek et al., 2008). Enligt Marriott och Thompson 
(2008) gjorde många kvinnor förändringar i sitt dagliga liv i försök att återfå kontrollen. 
Detta överensstämmer med Carnevalis (1996) teorier att det dagliga livet ömsesidigt är 
beroende av individens hälsotillstånd. Den funktionella förmågan inverkar på hur väl 
individens dagliga liv fungerar liksom det dagliga livet påverkar och ställer krav på 
individens funktionella förmåga. En intressant observation är dock att vissa av kvinnorna i 
studien av Johnson et al. (2015) uppgav att fysisk aktivitet var en av de coping-strategier 
de använde för att hantera smärtan. Vidare uppgav kvinnorna att smärtan blev lättare att 
hantera allt eftersom tiden gick eftersom den minskade. Enligt Brattberg (1995) tyder detta 
på att kvinnorna använde sig av mer coping och mindre av försvarsmekanismer. Om 
kvinnorna hade bristande coping-förmåga borde tillståndet istället ha förvärrats. Detta 
observerades i studien av Desrochers et al. (2009) där kvinnorna som oroade sig för att få 
ont även upplevde en förvärring av smärtan. 
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Kvinnorna med dyspareuni i studien av Elmerstig et al. (2008) oroade sig mer för hur 
smärtan påverkade deras partner än hur smärtan påverkade henne själv, vilket stärker 
resultatet i studien av Marriott och Thompson (2008) där deltagarna beskriver liknande 
känslor. Kvinnorna oroade sig även för att deras partner skulle söka tillfredsställelse 
utanför förhållandet om hon inte kunde eller ville genomföra samlag. Deltagarna i studien 
av Elmerstig et al. (2008) ville inte göra sin partner besviken och fortsatte därför ha 
smärtsamma samlag. Detta är troligtvis en av anledningar till varför även vissa av 
deltagarna i studien av Ayling och Ussher (2008) vid flera tillfällen försökt ha 
penetrerande samlag trots smärta. I flera av studierna har dock kvinnorna beskrivit sin 
partner som förstående och att de varit tacksamma över att han har accepterat bristen på 
penetrerande sex (Buchan et al., 2007; Ayling & Ussher., 2008; Connor et al., 2008; 
Marriott & Thompsson, 2008). Författarna till föreliggande studie har reflekterat över hur 
kvinnorna uttrycker sig och vilka förväntningar de har. Kvinnorna har beskrivit en 
tacksamhet över att ha en förstående och accepterande partner, något som borde vara en 
självklarhet i en god relation. En man borde inte kräva sex av sin partner och kvinnan 
borde därför inte ha något att vara tacksam över. Vidare anser författarna att det är 
problematiskt att vissa kvinnor uthärdar sexuella situationer för att de tror att det förväntas 
av dem. En viktig del av barnmorskans arbete är därför att stärka kvinnors sexualitet och 
det borde även innefatta att motverka skadliga föreställningar om hur en kvinna ska vara. 
 
Majoriteten av kvinnorna i studien av Elmerstig et al. (2008) valde att inte prata med sin 
partner om smärtan. I studien av Nguyen et al. (2012b) var det hälften av de deltagarna 
som var i ett förhållande som kände sig bekväma att prata med sin partner om smärtan. 
Liknande resultat återfinns även i studien av Oakley, Kanler, Taylor och Duguid (2011) 
där författarna bland annat undersökte hur många av kvinnorna med depression som 
pratade om sina känslor med sin partner. Det var fler kvinnor som kände sig mer bekväma 
att prata med sin mor än med sin partner. Anmärkningsvärt var det endast 20 procent som 
kände sig bekväma att prata med någon inom sjukvården. Kvinnorna i studien av Connor 
et al. (2008) uppgav rädsla för att inte bli förstådda om de berättade om sjukdomen, till 
skillnad från kvinnorna med dysmenorré i studien av Burbeck och Willig (2014) som 
uppgav att deras anledning till att inte prata med andra var att de ansåg att menstruation var 
tabubelagt. Författarna till föreliggande studie har dock reflekterat över om kvinnor med 
vulvodyni är av samma uppfattning och även de anser att det är tabubelagt att prata om sin 
sjukdom. Att kvinnorna inte pratar om vulvodyni skulle kunna vara en av anledningarna 
till att vissa kvinnor beskriver känslor av isolering (Connor et al., 2008; Nguyen et al., 
2012a). Resultatet i studien av Lindström och Kvist (2015) visar dock att många kvinnor 
med vulvodyni kan uppleva förbättringar såsom minskad smärta, bättre lubrikations- och 
orgasmförmåga efter en kombinationsbehandling där de bland annat fått prata med en 
terapeut. Även Rostamkhani et al. (2015) kunde se förbättringar hos kvinnor med sexuella 
problem som fått rådgivningen genom strukturerade samtal av en barnmorska. Att endast 
en av kvinnorna i studien av Connor et al. (2008) hade hört talas om vulvodyni innan hon 
fick diagnosen tyder på att få kvinnor vågar tala om vulvaproblem. Med dessa resultat i 
åtanke anser därför författarna till föreliggande studie att det är av stor vikt att 
barnmorskan förutom att bistå med information även uppmuntrar kvinnor att våga prata om 
sina problem. 
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Slutsats 
Kvinnor med vulvodyni upplever en försämrad livskvalitet och en negativ inverkan på det 
dagliga livet och sin sexualitet. Vissa kvinnor anpassar samlaget för att minimera smärtan 
medan andra härdar ut på grund av rädsla för att göra sin partner besviken. Många kvinnor 
är mer oroliga för hur smärtan påverkar deras partner än hur den påverkar dem själva. 
Kvinnorna beskriver känslor av att vara mindre kvinnliga. Merparten känner även skuld 
och skam, samt beskriver känslor av ångest och depression. Många kvinnor betonar även 
avsaknaden av konsekvent behandling. 
 
Klinisk tillämpbarhet 
Resultatet av föreliggande studie visar att många kvinnor med vulvodyni inte får rätt 
bemötande eller behandling. Sjukvårdspersonal, där ibland barnmorskor, måste visa mer 
förståelse för dessa kvinnor och uppmuntra dem att våga prata om sina besvär. I och med 
att intresset för vulvasjukdomar ökat har forskningen snabbt gått framåt, vilket medför att 
sjukvårdspersonal måste hålla sig uppdaterade för att kunna bemöta dessa kvinnor rätt och 
ge dem adekvat vård. 
 
Fortsatt forskning 
Resultatet i denna studie visar att det saknas tydliga riktlinjer för vård av kvinnor med 
vulvodyni. Många kvinnor poängterar avsaknaden av konsekvent behandling och tvingas 
leva med smärta, utan effektiv behandling. Enligt den internationella etiska koden för 
barnmorskor (International Confederation of Midwives, 2014) ska barnmorskan delta i 
utvecklingen och genomförandet av hälsoprogram som befrämjar hälsa hos kvinnor. I 
dagsläget saknas svenska riktlinjer kring vård och behandling av kvinnor med vulvodyni. 
Fler studier, framförallt svenska studier, kring uppkomsten och behandling av vulvodyni 
kan även vara av vikt innan svenska riktlinjer tas fram.  
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Tabell 3. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 
kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

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. Välplanerad 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. 

 
* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet.
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Tabell 3. Artikelmatris 
Författare 
År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat   Kvalitet 
Typ 

Arnold, L. D., 
Bachmann, G. 
A., Rosen, R., 
& Rhoads, G. 
G. 
2009 
USA 

Assessment of 
vulvodynia 
symptoms in a 
ample of U.S. 
women: A 
prevalence 
survey with a 
nested case 
control study 

Syftet med studien var att 
mäta prevalensen av 
vulvodynisymtom hos 
amerikanska kvinnor samt 
att jämföra 
hälsokaraktäristika hos 
dessa kvinnor med en 
asymtomatisk kontrollgrupp. 

Genom telefonintervjuer 
identifierades 100 kvinnor med 
symtom överensstämmande med 
vulvodyni. Kvinnorna fick svara 
på frågor angående demografi, 
hälsohistoria och nyttjande av 
sjukvården. Svaren jämfördes 
sedan med en asymtomatisk 
kontrollgrupp. 

n=425 
varav 325 var 
kontrollgrupp 

Prevalensen av kvinnor som uppvisade 
symtom överensstämmande med 
vulvodyni var knappt tio procent. Av 
kvinnorna med smärta rapporterade 45 
procent att smärtan hade en negativ effekt 
på deras sexliv och 27 procent en negativ 
effekt på deras livsstil. Kvinnorna med 
smärta rapporterade i större utsträckning 
upprepade urinvägs- och 
svampinfektioner. Forskarna såg även 
samband mellan vulvodyni och kroniskt 
trötthetssyndrom, fibromyalgi, depression 
och irritable bowel syndrome. 

II 
CCT 

Ayling, K., & 
Ussher, J. M. 
2008 
Australien 

“If sex hurts, am 
I still a woman?” 
The subjective 
experience of 
vulvodynia in 
hetero-sexual 
women 

Syftet med denna studie var 
att utforska kvinnors 
subjektiva upplevelse av att 
leva med vulvodyni i en 
heterosexuell relation. 

Semistrukturerade intervjuer med 
fyra grundfrågor genomfördes 
med en av författarna. 
Intervjuerna spelades in, 
transkriberades och analyserades 
av båda författarna. 

n=7 Fyra teman identifierades: “otillräcklig 
som sexpartner”, “otillräcklig som 
kvinna”, “fullvärdig som 
kvinna/sexpartner” samt “motstånd till 
positioneringen som otillräcklig 
kvinna/sexpartner”. 

II 
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Boerner, K. E., 
& Rosen, N. O. 
2015 
Kanada 

Acceptance of 
vulvovaginal pain in 
women with provoked 
vestibulodynia and 
their partners: 
association with pain, 
psychological, and 
sexual adjustment 

Syftet med studien var 
att undersöka 
sambanden mellan 
kvinnor med 
vulvodyni och deras 
partners acceptans 
gällande smärta och 
smärtupplevelser vid 
samlag samt deras 
eventuella sexuella 
och psykologiska 
adaptioner. 

Kvinnor rekryterades via 
annonser och vårdgivare. För att 
kontrollera om kvinnorna mötte 
inklusionskriterierna 
genomfördes telefonintervjuer 
och en gynekologisk 
undersökning. De inkluderade 
kvinnorna och deras partner fick 
därefter fylla i ett flertal enkäter 
för att mäta och/eller uppskatta 
deras nivå av bland annat stress, 
ångest, samlagssmärta och 
sexuella upplevelser. 

n=122 Kvinnor som hade lättare för att acceptera 
sin smärta hade mindre ont vid samlag. 
De hade även mindre ångest och var i 
mindre utsträckning deprimerade. De 
partners som hade lättare att acceptera 
kvinnans smärta visade också i mindre 
utsträckning tecken på depression än 
partners som hade svårare för att 
acceptera kvinnans smärta. 

I 
P 

Buchan, A., 
Munday, P., 
Ravenhill, G., 
Wiggs, A., & 
Brooks, F. 
2007 
Storbritannien 

A qualitative study of 
women with 
vulvodynia: 1. The 
journey into treatment 

Studiens syfte var att 
utvärdera kvinnors 
upplevelse av att få 
tillgång till hjälp och 
behandling för deras 
vulvodyni. 

Deltagarna identifierades genom 
sitt deltagande i ett program för 
hantering av vulvasmärta. De 
fick två brev där de blev 
tillfrågade om att delta i studien. 
De som valde att delta i studien 
blev intervjuade med hjälp av 
semistrukturerade frågor. 
Intervjuerna spelades in, 
transkriberades och analyserades. 
Innehållet analyserades och 
kodades vartefter fyra teman 
identifierades. 

n=29 Fyra teman identifierades: “vägen till 
diagnos”, “effekten av en fördröjd 
diagnos”, “partnerns attityd” samt 
“respons på diagnos”. 

II 
K 

Connor, J. J., 
Robinson, B., 
& Wieling, E. 
2008 
USA 

Vulvar pain: a 
phenomenological 
study of couples in 
search of effective 
diagnosis and 
treatment 

Syftet med studien var 
att utforska kvinnors 
och deras partners 
erfarenheter av att leva 
med vulvavestibulit. 

Semistrukturerade intervjuer med 
13 par och tre kvinnor utfördes 
av en av författarna. Sju 
förbestämda frågor och flera 
oplanerade frågor ställdes. 
Intervjuerna spelades in, 
transkriberades och analyserades 
därefter i tre steg. 

n=29 Fyra teman identifierades; “I jakten på… 
(diagnos och behandling)”, “utvecklandet 
av förståelse för vulvasmärtan”, 
“utveckling av strategier för smärtsamma 
samlag” samt “känslan av isolering”. 
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Desrochers, G., 
Bergeron, S., 
Khalifé, S., 
Dupuis, M.-J., 
& Jodoin, M. 
2009 
Kanada 

Fear avoidance and 
self-efficacy in 
relation to pain and 
sexual impairment in 
women with 
provoked 
vestibulodynia 

Syftet med studien var 
att undersöka om till 
exempel högre nivåer 
av ångest, 
katastroftänkande och 
rädsla för smärta 
kunde bidra till mer 
smärta och nedsatt 
sexuell funktion. 

Kvinnor rekryterades via media 
och gynekologer. De kvinnor 
som deltog i studien intervjuades, 
fick fylla i sex olika formulär och 
genomgick en gynekologisk 
undersökning. Datan 
analyserades sedan av 
författarna. 

n=75 Majoriteten av kvinnorna hade hög 
utbildning och levde i ett förhållande. 
Smärtan som kvinnorna med provocerad 
vestibulodyni hade kunde jämföras med 
kronisk ländryggssmärta. Inducerad 
vestibulitsmärta hade ingen signifikant 
korrelation till någon av de psykologiska 
faktorerna. 

I 
P 

Jantos, M., & 
Burns N. R. 
2007 
Australien 

Vulvodynia: 
Development of a 
psychosexual profile 

Syftet med studien var 
att undersöka den 
psykosexuella profilen 
hos kvinnor med 
vuvlodyni för att 
analysera hur 
vulvodyni påverkar 
deras emotionella, 
sociala och sexuella 
välbefinnande. 

En retrospektiv studie där data 
samlades in från 744 
patientjournaler efter deras 
samtycke. Data innehöll 
frågeformulär, intervjuer och 
elektromyografiska 
bedömningar. 529 
patientjournaler inkluderades och 
analyserades i en detaljerad 
psykosexuell analys. 

n=529 En stor del av deltagarna visade tecken på 
förändrad sexlust och av de som var i ett 
förhållande märktes förändringar även 
hos partnern; sexlusten sjönk, försöken 
till samlag minskade, oron för att 
samlaget skulle orsaka smärta ökade samt 
en ökad frustration. När den sexuella 
njutningen utvärderades visade det sig att 
18,3 procent upplevde sex som njutbart, 
32,6 procent upplevde inte sex som 
njutbart och 33,8 procent upplevde sex 
som njutbart ibland. När deltagarna 
tillfrågades om vilka aktiviteter de skulle 
vilja utföra oftare om smärtorna 
minskade svarade 87,5 procent sexuell 
aktivitet, 27,4 procent fysisk aktivitet, 
17,8 procent sociala aktiviteter och drygt 
åtta procent arbetsrelaterade aktiviteter. 
Av deltagarna uppvisade 40 procent 
tecken på depression och 22,2 procent 
oro/ångest. 
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Jelovsek, J. E., 
Walters, M. 
D., & Barber, 
M. D. 
2008 
USA 

Psychosocial impact 
of chronic 
vulvovaginal 
conditions 

Syftet med studien var att 
beskriva hur 
vuvlovaginala sjukdomar 
påverkar graden av 
psykosociala 
nedsättningar. 

Deltagarna rekryterades från 
en gynekologisk klinik. 
Kvinnorna genomgick en 
klinisk undersökning och 
svarade på frågeformulär. 
Deltagarna delades in i två 
kategorier och alla data 
analyserades statistiskt. 

n=75 Majoriteten av deltagarna uppgav höga 
stressnivåer, frustration, försämrat sexliv 
och nedsatt lubrikation. Kvinnor med 
vulvodyni uppgav i större utsträckning 
att deras tillstånd påverkade hur ofta de 
hade sex och tillfredsställelsen av sex. 
Vidare uppgav de att deras förhållande 
både med partner och familj påverkades, 
liksom valet av kläder och vilka 
aktiviteter de kunde genomföra. 

I 
P 

Johnson, N. S., 
Harwood, E. 
M., & Nguyen 
R. H. N. 
2015 
USA 

“You have to go 
through it and have 
your children”: 
reproductive 
experiences among 
women with 
vulvodynia 

Syftet med studien var att 
beskriva erfarenheter och 
upplevelser hos kvinnor 
med vulvodyni som är 
gravida eller nyligen fått 
barn. 

Arton kvinnor som nyligen 
deltagit en annan studie 
rekryterades för djupgående, 
explorativa intervjuer. 

n=18 Överlag sa kvinnorna att beslutet att 
skaffa barn inte påverkades av att de 
hade vulvodyni. Ingen av kvinnorna 
behövde få hjälp med befruktningen på 
grund av sin vulvodyni. Vissa led av 
ångest över att de inte visste när smärtan 
skulle komma, andra visste att smärtan 
endast uppstod vid provokation. Många 
tyckte att smärtan blev bättre med tiden. 
Många utvecklade misstro till vården 
eftersom de upplevde att de inte fick den 
hjälp de behövde. 
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K 

Khandker, M., 
Brady, S. S., 
Vitonis, A. F., 
MacLehose, R. 
E., Stewart, E. 
G., & Harlow, 
B. L. 
2011 
USA 

The influence of 
depression and 
anxiety on risk of 
adult onset 
vulvodynia 

Syftet med studien var att 
ta reda på om 
diagnoserna depression 
och ångest var 
associerade med risk för 
vulvodyni och om 
vulvodyni ökade risken 
för ny eller 
återkommande 
depression eller ångest. 

Slumpmässigt utvalda kvinnor 
kontaktades för en 
telefonintervju. Alla kvinnor 
med vulvodyni erbjöds en 
gratis undersökning där 
diagnos kunde bekräftas och 
eventuell behandling 
rekommenderas. Även kvinnor 
utan vulvodyni, i samma ålder 
och område kontaktades för att 
representera en kontrollgrupp. 

n=480, 
varav 240 var 
kontrollgrupp 

Kvinnor med och utan vulvodyni hade 
liknande utbildningsnivå, tid för 
menarche, ålder vid första användning av 
tampong samt blev av med oskulden runt 
samma tid. Kvinnor med vulvodyni hade 
i större utsträckning tidigare haft 
problem med ångest. De hade även större 
risk att utveckla problem med ångest. 
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Marriott, C., & 
Thompson A. 
R. 
2008 
Storbritannien  

Managing threats to 
femininity: Personal 
and interpersonal 
experience of living 
with vulval pain 

Syftet med denna studie 
var att utforska kvinnors 
upplevelse av att leva 
med och bli behandlad 
för vulvasmärta samt 
utforska vilken påverkan 
vulvasmärtan hade på 
kvinnans förhållande till 
hennes partner. 

Semistrukturerade intervjuer 
utfördes av en kvinnlig 
psykolog. För att kontrollera 
att psykologen hade förstått 
kvinnan rätt repeterade hon allt 
de diskuterat när intervjun var 
slut. Alla intervjuer spelades 
in, transkriberades och 
analyserades. 

n=8 Tre stycken teman och sju stycken 
undergrupper identifierades. De 
huvudteman som togs upp var känslan av 
förlorad femininitet och sexuell identitet, 
hur sex ansågs som en central del i 
förhållandet och känslan av osäkerhet 
kring diagnosen. 

I 
K 

Nguyen, R. H., 
Ecklund, A. 
M., 
Maclehose, R. 
F., Veasly, C., 
& Harlow. B. 
L. 
2012 
USA 

Co-morbid pain 
conditions and 
feelings of 
invalidation and 
isolation among 
women with 
vulvodynia 

Syftet med studien var att 
undersöka komorbiditeter 
och känslor av 
invalidisering och 
isolering hos kvinnor 
med vulvodyni. 

Forskarna analyserade data 
insamlat av patientförbundet 
National vulvodynia 
association. Deltagarna fick ett 
informationspaket med bland 
annat ett frågeformulär 
hemskickat efter att de själva 
rapporterat att de fått 
diagnosen vulvodyni. På 
enkäten svarade 2355 kvinnor 
och till denna studien 
inkluderades 1991. Svaren på 
enkäten analyserades sedan 
statistiskt. 

n=1847 Av deltagarna hade 45 procent någon 
annan typ av kronisk smärta utöver 
vulvodyni. De vanligaste diagnoserna 
var irritable bowel syndrome, interstitial 
cystitis och fibromyalgi. Nio procent av 
kvinnorna kände sig invalidiserade och 
14 procent kände sig isolerade på grund 
av sin vulvodyni. Att ha ett annat 
smärtsyndrom utöver vulvodyni ökade 
risken att känna sig både invalidiserad 
och isolerad. 

II 
R 

Nguyen, R. H. 
N., 
MacLehose, R. 
F., Veasley, 
C., Turner, R. 
M., Harlow, B. 
L., & Horvath, 
K. J. 
2012 
USA 

Comfort in discussing 
vulvar pain in social 
relationships among 
women with 
vulvodynia 

Syftet med studien var att 
uppskatta hur bekväma 
kvinnor var att diskutera 
sin vulvasmärta med 
andra människor. 

Forskarna analyserade data 
insamlat av patientförbundet 
National vulvodynia 
association. Deltagarna fick ett 
informationspaket med bland 
annat ett frågeformulär 
hemskickat efter att de själva 
rapporterat att de fått 
diagnosen vulvodyni. På 
enkäten svarade 2355 kvinnor 
och till denna studien 
inkluderades 1991. Svaren på 
enkäten analyserades sedan 
statistiskt. 

n=1991 Av alla kvinnorna var 39 procent 
bekväma med att diskutera sin 
vulvasmärta med sin familj och 26 
procent med kvinnliga vänner. Av de 
kvinnor som hade en partner var 67 
procent bekväma med att diskutera sin 
vulvasmärta med sin partner. Ju längre 
kvinnorna hade levt med sin smärta desto 
mindre troligt var det att de var bekväma 
att diskutera den med andra. 
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Piper, C. K., 
Legocki, L. J., 
Moravek, M. 
B., Lavin, K., 
Haefner, H. K., 
Wade, K., & 
Reed, B. D. 
2012 
USA 

Experience of 
symptoms, sexual 
function, and attitudes 
toward counselling of 
women newly 
diagnosed with 
vulvodynia 

Syftet med studien var att 
bedöma hälsobeteende, 
smärtupplevelser, 
copingmekanismer, 
sexuell funktion och 
attityder kring rådgivning 
hos kvinnor nyligen 
diagnostiserade med 
vulvodyni. 

Kvinnor som nyligen 
diagnostiserats med 
vulvodyni tillfrågades att 
fylla i en enkät. Datan 
analyserades sedan och 
jämfördes med en 
kontrollgrupp från en annan 
studie. 

n=31 De flesta deltagarna skattade sin smärta 
som allvarlig och uppgav att de kände 
sig känslomässigt påverkade av sin 
sjukdom. Under de senaste fyra veckor 
hade ungefär hälften av deltagarna ingen 
eller liten sexlust. Sextioen procent av 
kvinnorna kunde tänka sig att prata med 
en kurator för att lära sig hantera sin 
smärta. 

II 
P 

Ponte, M., 
Klemperer, E., 
Sahay, A., & 
Chren, M.-M. 
2009 
USA 

Effects of vulvodynia 
on quality of life 

Syftet med denna studie 
var att visa hur vulvodyni 
påverkar livskvaliteten. 

Deltagarna valdes 
konsekutivt ut på en 
mottagning för sjukdomar i 
vulva under valda månader 
under åren 1998, 1999 och 
2000. Deltagarna fyllde i ett 
frågeformulär som rörde 
livskvaliteten i tre områden; 
symtom, känslor och 
funktion. Frågorna syftade på 
de senaste fyra veckorna. 
Deltagarna kategoriserades 
utefter sina diagnoser och 
svaren analyserades 
statistiskt. 

n=280 Kvinnor med vulvodyni hade framförallt 
en signifikant försämrad livskvalitet 
jämfört med kvinnor med andra 
dermatologiska sjukdomar samt sämre 
funktion än kvinnor med andra 
vulvarelaterade sjukdomar. Yngre 
kvinnor med vulvodyni löpte en ökad 
risk för sämre livskvalitet i området 
gällande känslor. 

II 
R 

  



                      BILAGA 2 

7 
 

Smith, K. B., 
Pukall, C. F., 
& 
Chamberlain, 
S. M. 
2013 
Kanada 

Sexual 
relationship 
satisfaction and 
vestibular pain 
sensitivity among 
women with 
provoked 
vetibulodynia 

Syftet med studien var att 
undersöka 
funktion/tillfredsställelse 
gällande sexualitet och 
förhållande samt känslighet för 
vestibulär smärta hos kvinnor 
med LPV jämfört med kvinnor 
utan LPV samt att finna 
potentiella samband mellan 
dessa variabler. 

Denna studie är en del av en 
större studie där deltagarna 
rekryterades genom olika 
annonser och broschyrer. De 
kvinnor som visade intresse 
screenades genom en 
telefonintervju och fick 
sedan genomgå en 
gynekologisk undersökning. 
Deltagarna fick fylla i fyra 
frågeformulär och delta i en 
strukturerad intervju. 

n=34, varav 
hälften 

utgjorde en 
kontrollgrupp 

Kvinnorna med LPV uppgav en 
försämrad sexuell funktion och 
tillfredsställelse, men ingen skillnad 
återfanns gällande tillfredsställelsen i 
förhållandet. I samband med den 
gynekologiska undersökningen skattade 
kvinnorna med LPV smärtan högre och 
uppvisade lägre smärttröskel gällande 
både tryck och värme. En lägre 
smärttröskel för värme associerades med 
minskad sexuell tillfredsställelse. En 
högre smärta vid samlag och värme 
associerades med sämre sexuell funktion 
och tillfredsställelse. 

II 
CCT 

Xie, Y., Shi, 
L., Xiong, X., 
Wu, E., 
Veasley, C., & 
Dade, C. 
2012 
USA 

Economic burden 
and quality of life 
of vulvodynia in 
the united states 

Syftet med studien var att 
estimera både de indirekta och 
direkta kostnaderna vulvodyni 
medförde för samhället, samt att 
bedöma livskvaliteten hos 
deltagarna. 

Kvinnor rekryterades via 
National vulvodynia 
association’s register och via 
sociala medier för att delta i 
en webbaserad studie. 
Kvinnorna uppmanades att 
ange hur mycket pengar de 
spenderade på läkarbesök 
och andra kostnader som 
uppstod på grund av deras 
vulvodyni. 
Uppföljningsenkäter 
skickades ut varje månad 
under ett halvår. 
Avslutningsvis skickades en 
enkät ut där de fick 
uppskatta sin livskvalitet 

Enkät med 
ekonomiska 
kostnader 

n=302 
(205) 

Livskvalitets-
enkät 
n=302 
(128) 

En kvinna med vulvodyni uppskattades 
kosta samhället 8862,40 USD under en 
sex månaders period. Kvinnor med 
vulvodyni skattade sin livskvalitet lägre 
jämfört med kvinnor som var 
njurtransplanterade eller människor som 
drabbats av en fraktur till följd av 
osteoporos. 
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