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Abstrakt 
Vestibulit anses vara den vanligaste orsaken till smärta vid samlag och drabbar 

uppskattningsvis 2-5% av kvinnor i 20-30 årsåldern. Det är ett smärttillstånd i 

underlivet med en inte helt klarlagd etiologi vilket gör att kunskapen samt 

förståelsen är låg kring ämnet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

kvinnors upplevelser av att leva med vestibulit. Metoden som användes var en 

kvalitativ innehållsanalys, detta för att fånga kvinnornas upplevelser, utifrån de 

fyra frågeställningarna: Hur upplevs den psykiska hälsan när man lever med 

vestibulit? Hur upplevs sexualiteten när man lever med vestibulit?  Hur upplevs 

relationer av att leva med vestibulit? Hur upplevs vardagslivet av att leva med 

vestibulit? Den kvalitativa innehållsanalysen är baserad på fyra bloggar och fem 

intervjuer av kvinnor som lever med vestibulit. Analysen är utförd systematiskt 

enligt Bengtsson (2016) genom ett flertal steg som dekontextualisering, 

rekontextualisering, kondensering, kategorisering och kompilering. Analysen 

resulterade i elva slutkategorier: att känna sig nedstämd, att känna hopp och 

hopplöshet, att få ett förändrat självförtroende, att vara i behov av stöd, att uppleva 

smärta vid samlag, att få en förändrad sexlust, att vilja vara sexuellt aktiv, att 

erfara hur relationer förändras, att känna sig otillräcklig, att se smärtan som en 

central del i vardagen och att smärtan utgör ett hinder i vardagen. Resultatet 

visade att dessa kvinnor påverkas psykiskt, sexuellt, relationsmässigt och i sitt 

vardagsliv av att leva med vestibulit. Det resulterade i att avstå från en mängd 

aktiviteter och påverkade kvinnorna och deras livsstil, relationer, sociala kontakter 

och välbefinnande. Resultatet från denna litteraturstudie kan användas som ett 

hjälpmedel för sjuksköterskor till att öka förståelsen för hur det är att leva med 

vestibulit. Det finns ett ökat behov av omvårdnadsforskning inom ämnet för att 

kunna bedriva en bättre individanpassad vård där man identifierar och tillgodoser 

dessa kvinnors behov.  

 

 

Nyckelord: Kvalitativt, litteraturstudie, lokaliserad provocerad vulvodyni, 

omvårdnad, upplevelser, vestibulit, vulvasmärta. 
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Sexuell hälsa definieras enligt Folkhälsomyndigheten som ett tillstånd av fysiskt, 

känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten och inte endast 

frånvaro av sjukdom eller dysfunktion. Sexualiteten påverkar en individs handlingar, känslor 

och tankar vilket avspeglas i dennes hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Definitionen av 

sexuell hälsa kan dock variera beroende på socialt, kulturellt eller historiskt kontext (Jackson, 

2006; Robinson, Bockting, Rosser, Miner & Coleman, 2002). Robinson et al. (2002) 

beskriver den sexuella hälsan genom att en individs beteenden, värderingar och känslor är 

förenligt med dennes personlighet och självbild. Innebörden av sexuell hälsa beskrivs som 

förmågan att vara intim med en partner, kommunicera om sexuella behov och önskningar 

samt upprätthålla den sexuella funktionen. Detta kan innefatta att känna lust, sexuell 

tillfredsställelse, bli upphetsad samt förmågan att sätta gränser inom sexuella sammanhang. 

Denna beskrivning stöder teorin om att den sexuella hälsan innefattar mycket mer än endast 

frånvaro av sjukdom eller dysfunktion (Robinson et al., 2002). 

 

Smärta vid vaginalt samlag är ett vanligt problem som kan orsakas av ett flertal 

gynekologiska tillstånd. Omkring 20 procent av kvinnor i åldrarna 20-60 år i Sverige har 

pågående långvarig och svår samlagssmärta. Bland kvinnor i åldrarna 13-21 år är prevalensen 

högre (Rydberg & Engman, 2013, s. 80). En av de vanligaste orsakerna till smärta vid samlag 

är lokaliserad provocerad vulvodyni, tidigare benämnt vestibulit vilket är ett smärttillstånd i 

slidöppningen som främst drabbar unga kvinnor (Bohm-Starke & Johannesson, 2013, s. 88-

89). Vulvodyni definieras som kroniskt obehag i vulva och beskrivs som en brännande smärta 

utan objektiva fynd eller tecken på neurologisk störning (Damsted Petersen, Lundvall, 

Kristensen & Giraldi, 2008; Henzell & Berzins, 2015). Med vulva menas kvinnans yttre 

könsorgan, där venusberget, klitoris, de inre och yttre blygdläpparna, mellangården och ett 

antal körtlar inräknas (Damsted Petersen et al., 2008). Klassificeringen av vulvodyni beror på 

om smärtan är generaliserad, lokaliserad och om den uppkommer provocerat, spontant eller 

mixat (Bohm-Starke & Johannesson, 2013, s. 88; Haefner et al., 2005; Henzell & Berzins, 

2015). Termen vestibulit är ett välanvänt och välkänt begrepp som används i vardagligt tal 

och är den benämningen som kommer användas i föreliggande studie.  

 

Tillståndet uppmärksammades först under 1970-talet, prevalensen varierar i litteratur men 

uppskattas ligga kring 2-5% bland svenska kvinnor mellan 20-30 år. Kvinnor med vestibulit 

kan uppleva smärta vid försök till penetration av slidöppningen, kraftig smärta vid tryck eller 

beröring av förgården och ha en eventuell rodnad vilket ofta är orsakerna till varför de söker 
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vård (Bohm-Starke & Johannesson, 2013, s. 89). Besvären som kvinnorna upplever kan i 

många fall leda till att de avstår från samlag eller all form av penetration. Smärtan i 

underlivet kan även uppkomma av trånga kläder eller vid någon form av aktivitet där ett tryck 

mot förgården uppstår (Bohm-Starke & Johannesson , 2013, s. 89; Hoffstetter & Shah, 2015; 

Henzell & Berzins, 2015).  

 

Kunskapen om etiologin och effektiva behandlingsmetoder är i nuläget bristfällig (Damsted 

Peterson et al., 2008), men vestibulit är sannolikt orsakad av en kombination av både 

somatiska och psykologiska faktorer. Faktorer som ångest, depression, stress, sexuella 

faktorer eller tidigare trauman, samt infektioner, behandling mot svamp, hormoner i form av 

preventivmedel, hygienvanor och genetiska faktorer är alla diskuterade orsaker (Bohm-Starke 

& Johannesson, 2013, s. 88, 91). Genom att få hjälp med både de somatiska och de 

psykologiska faktorerna blir det lättare att tillfriskna och risken för återfall minskar. 

Behandlingen syftar till att bryta den onda cirkeln kring smärtan i underlivet på flera nivåer 

och att avstå från smärtsamma samlag. Ett flertal av kvinnorna uppnår förbättring efter rätt 

behandling vilket är värt att uppmärksammas (Bohm-Starke & Johannesson, 2013, s. 94; 

Henzell & Berzin, 2015).  

 

Kvinnor med vestibulit lever med en långvarig smärta i underlivet. Orsaken till smärtan antas 

bero på en ökad mängd nervfibrer i slemhinnan. En ond cirkel uppstår då nerverna 

sensibiliseras vilket resulterar i en lägre smärttröskel (Bohm-Starke, 2010). Smärta är en 

subjektiv upplevelse som kan beskrivas på flera olika sätt (Norrbrink & Lundeberg, 2014, s. 

11; Währborg, 2009, s. 252). Det är en komplex känsla som innefattar sensoriska, affektiva 

och kognitiva egenskaper (Bohm-Starke, 2010). Smärta kan leda till oro, ångest och rädsla 

vilket i sin tur kan förstärka smärtupplevelsen (Norrbrink & Lundeberg, 2014, s.12). 

Långvarig smärta kan resultera i att individen hamnar i en ond cirkel, där smärtan tar upp mer 

plats i individens känslor och tankar så länge den existerar. Den svåra och långvariga smärtan 

kan medföra en sänkning av smärttröskeln så att ett stimuli som normalt inte ger smärta kan 

upplevas som mycket smärtsamt (Währborg, 2009, s. 255). Vestibulit orsakar en fysisk 

smärta i underlivet som kan leda till att en del kvinnor även utvecklar en psykisk smärta 

(Bohm-Starke & Johansson, 2013, s. 89; Hoffstetter & Shah, 2015). 
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Då kvinnor med vestibulit upplever samlagssmärta kan deras sexuella funktion påverkas och 

en spänd bäckenmuskulatur kan i värsta fall leda till slidkramp (Lindström & Kvist, 2015). 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha en medvetenhet kring sexualitet och hur den sexuella 

hälsan kan påverkas av sjukdom, dysfunktion eller av funktionsnedsättningar. För att 

bibehålla den sexuella hälsan måste patienters sexuella rättigheter tillgodoses, respekteras och 

skyddas. Det behövs en öppen och respektfull inställning till sexualitet där man kan tala fritt 

kring ämnet, både om det positiva upplevelserna men även våga lyfta eventuella negativa 

upplevelser som hämmar patienterna. Att tydliggöra att sex och samlevnad inte är ett 

tabubelagt ämne utan en viktig del inom begreppet hälsa, omvårdnad och livskvalité 

(Sundbeck, 2013, s. 13). Förmåga till kommunikation, respekt och lyhördhet är 

grundläggande för att kunna ge ett professionellt stöd. Många sexuella besvär har en 

psykosocial bakgrund, därför räcker det inte med endast medicinsk kunskap för att ge den 

hjälp som behövs (Hulter, 2004, s. 267).  

 

Vi anser att det som sjuksköterska är viktigt att visa en förståelse, omtanke och omsorg 

gentemot den drabbade patienten för att inte orsaka ett större lidande. Att ha en förståelse för 

vad dessa kvinnor går igenom med sin vestibulit är viktigt. Hur det kan påverka deras vardag 

gällande arbete och vardagliga aktiviteter, hur det får dem att må psykiskt, hur det fungerar i 

relationer med vänner, familj, partners och hur det fungerar sexuellt.  

Genom att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med vestibulit kan man som 

sjuksköterska trots den begränsade etiologin ligga i framkant och ha en förståelse om vad de 

tvingas gå igenom och på så vis uppvisa ett mer professionellt bemötande.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva svenska kvinnors upplevelser av att leva 

med vestibulit. Frågeställningar: Hur upplevs den psykiska hälsan när man lever med 

vestibulit? Hur upplevs sexualiteten när man lever med vestibulit?  Hur upplevs relationer av 

att leva med vestibulit? Hur upplevs vardagslivet av att leva med vestibulit?  

 

Metod  

Då syftet med föreliggande studie var att analysera upplevelser tillämpades en kvalitativ 

metod. För att besvara syftet och de formulerade frågeställningarna användes en kvalitativ 

innehållsanalys som analysmetod enligt Bengtsson (2016). Kvalitativ forskning bidrar till en 
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ökad förståelse för individers tillstånd i olika kontext och upplevda situationer (Bengtsson, 

2016).  

 

Litteratursökning 

Vid en genomgång av befintlig forskning i ämnet upptäcktes att antalet kvalitativa artiklar 

inom ämnet var begränsat. Då forskarna ville analysera upplevelser valdes därför bloggar och 

böcker till att användas som data. Innan sökningen av bloggar genomfördes bestämdes 

inklusions- och exklusionskriterier, detta för att fokusera på bloggar som svarade till syftet 

och frågeställningarna. Ett inklusionskriterie var att bloggarna skulle vara skrivna under de 

tio senaste åren, mellan 2007-2017, detta eftersom vestibulit är mer uppmärksammat på 

senare tid och vården samt attityder runt ämnet kan ha förändrats. Ett annat inklusionskriterie 

var att bloggarna skulle fånga kvinnors upplevelser av att leva med vestibulit i vardagen, dess 

påverkan psykologiskt, sexuellt och i relationer. De bloggar som hade ett medicin- och 

behandlingsfokus exkluderades. En exkludering gjordes även av de bloggar där anhöriga 

berättade om hur det var att leva nära någon som levde med vestibulit. De bloggar med en 

begränsad textmassa samt bloggar som beskrev andra sjukdomstillstånd i samband med 

vestibulit exkluderades eftersom det kunde bli svårt att urskilja om deras upplevelser var från 

vestibuliten eller från något annat sjukdomstillstånd. Sökningen begränsades även till bloggar 

skrivna på svenska eftersom prevalensen kan variera mellan olika länder samt vårdmiljön och 

utvecklingen kring ämnet. En begränsning gällande ålder gjordes inte eftersom bloggar kan 

vara anonyma.  

 

Sökningen efter bloggar genomfördes i sökmotorn Google, med totalt tre olika sökningar för 

att fånga så många resultat som möjligt. Sökningen genomfördes 2018-01-16. Den första 

sökningen bestod av sökorden “att leva med vestibulit” och “blogg”, som gav 3 180 träffar. I 

den andra sökningen användes sökorden ”upplevelsen av vestibulit” och “blogg” vilket gav 2 

650 träffar. Den tredje sökningen bestod av sökorden “vestibulit” och “blogg” som gav 12 

200 träffar. De första tio sidorna av träffarna granskades. På varje sida fanns tio rubriker, de 

rubriker som stämde in på syftet granskades i den ordningsföljd som sökmotorn sorterat dem. 

Efter tio sidor dök det upp reportage och artiklar om vestibulit som inte svarade på syftet. 53 

bloggar identifierades totalt i den första sökningen, av dessa fanns det 4 stycken som svarade 

på syftet och som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. Dessa fyra bloggar 

återkom även i de två andra sökningarna. Av de 49 bloggar som föll bort hade ett flertal 

endast enstaka inlägg där de skrev om vestibulit vilket var för lite material att analysera, flera 
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var mer än tio år gamla, såg till det medicinska/behandlingar eller hade en blogg som 

handlade om något annat än vestibulit. En av bloggarna som valdes hade endast fyra 

månaders arkiv men ansågs ändå ha tillräckligt med material för att inkluderas. En annan 

blogg publicerade sitt senaste inlägg i september 2017, om nya inlägg skulle dyka upp i 

efterhand kommer dessa inte ingå i analysen.  

 

En sökning utfördes även i den elektroniska databasen LIBRIS efter biografier, dagböcker 

och skönlitterära verk. Databasen innehåller 7 miljoner titlar från omkring 300 olika svenska 

biblioteksenheter från både högskolor och universitet. Där finns böcker, tidskrifter, artiklar, 

kartor, affischer samt elektroniskt publicerat material. Sökningen kan göras utifrån fritext, 

titel, ämne, genre, ISBN, författare eller klassifikation. Begränsningar som finns är 

förlag/förlagsort, utgivningsår, bibliotek, språk eller materialtyp (http://libris.kb.se/).  En 

sökning med ordet “vestibulit” i fritext resulterade i sex träffar. Två av de sex träffarna var 

böcker, efter granskning var det en av böckerna som uppfyllde inklusionskriterierna. De 

resterande fem träffarna var filmer, avhandlingar eller artiklar som inte svarade på syftet och 

valdes därför bort. Boken “Vardag med Vestibulit” från 2012 innehåller fakta om tillståndet 

vestibulit samt intervjuer med fem olika kvinnor om deras upplevelser. Den innehåller även 

råd och tips om behandlingar och de tänkbara orsaker som finns till vestibulit (Didring, 

2012). Boken ansågs vara ett bra komplement till bloggarna vilket gör att denna studie 

innehåller totalt nio olika kvinnors upplevelser av att leva med vestibulit. Se tabell 1 över 

valda bloggar/böcker.  

Tabell 1. Översikt över bloggar/böcker som ingår i analysen (n=5) 

Nummer Titel  Arkiv  Typ av data 

1  “Jävla fitta” Januari 2015 - 
September 2017 

Blogg  

2 “Brinnande Vulva -  
Mitt sätt att bearbeta min vestibulit”  

Februari 2008 - Mars 
2009  

Blogg  

3  “Det kallas vestibulit” September 2008 - 

December 2008  

Blogg  

4  “Vestibulit är skit”  November 2010 - 
Februari 2015  

Blogg  

5  “Vardag med Vestibulit” 2012 Bok  
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Kvinnorna i bloggarna och i boken är alla diagnostiserade med vestibulit och använde själva 

det begreppet istället för dess korrekta term lokaliserad provocerad vulvodyni. Detta stärker 

valet av begreppet vestibulit i denna studie. 

  

Analys  

Enligt Bengtsson (2016) metod för en kvalitativ innehållsanalys består analysprocessen av 

följande steg: dekontextualisering, rekontextualisering, kondensering, kategorisering och 

kompilering. Dessa steg upprepas för att upprätthålla en god kvalitet och trovärdighet. 

Forskaren ansvarar för att säkerställa validitet och tillförlitlighet under processens gång. För 

att undvika feltolkningar och upprätthålla trovärdighet är det viktigt att minst två personer 

utför analysen och sedan diskuterar resultatet med varandra och uppnår konsensus 

(Bengtsson, 2016).  

 

Det första steget, dekontextualiseringen inleddes med att bloggarna lästes igenom från första 

inlägg till sista för att forskarna skulle bekanta sig med materialet och få en uppfattning om 

helheten. Boken granskades på samma sätt från första till sista intervju. Därefter extraherades 

små meningsenheter ur texterna som svarade på syftet och frågeställningarna: Hur upplevs 

den psykiska hälsan när man lever med vestibulit? Hur upplevs sexualiteten när man lever 

med vestibulit?  Hur upplevs relationer av att leva med vestibulit? Hur upplevs vardagslivet 

av att leva med vestibulit? Totalt 325 meningsenheter extraherades från bloggarna och boken. 

Dessa meningsenheter kodades med ett nummer baserat på vilken källa/kvinna de kom ifrån, 

de numrerades även med datum och årtal för inlägget respektive sidnummer för att enkelt 

kunna återgå till originalkällan och säkerställa eller korrigera eventuella fel. För att extrahera 

meningsenheter ur bloggarna och boken användes ett Excel-dokument. Där skrevs alla 

meningsenheter in i sin ursprungliga form för att göra materialet mer överskådligt och 

lättillgängligt. Vid det andra steget, rekontextualiseringen lästes materialet igenom igen 

tillsammans med listan över de extraherade meningsenheterna. Detta gjordes för att försäkra 

sig om att allt innehåll som svarade på syftet och frågeställningarna var inkluderat 

(Bengtsson, 2016).  

 

Nästa steg, kondenseringen och kategoriseringen inleddes med att de extraherade 

meningsenheterna kondenserades, vilket innebär att reducera antalet ord utan att viktigt 

innehåll går förlorat (Bengtsson, 2016). Vid kondenseringen följdes de ursprungliga 

meningsenheterna åt med de kondenserade meningsenheterna horisontellt i Excel-dokumentet 



 

 

 

8  

 

 

så att forskarna enkelt kunde återgå till originalkällan. Meningsenheterna tilldelades även en 

beteckning för vilken frågeställning de besvarade, och genom en filterfunktion i Excel kunde 

meningsenheterna sedan sorteras efter dessa beteckningar. På detta sätt kunde varje 

frågeställning analyseras separat. Bengtsson (2016) beskriver att datorprogram kan underlätta 

analysprocessen, även om dessa program inte kan analysera meningsenheter så snabbar det 

upp processen och gör det möjligt att gruppera data i olika kategorier. Vidare identifierades 

kategorier till varje frågeställning, där de textenheter som beskrev liknande upplevelser 

grupperades tillsammans. Efter första kategoriseringen identifierades totalt 45 kategorier. Vid 

dessa kategoriseringssteg är det viktigt att ingen data faller mellan två grupper eller passar in 

i mer än en grupp (Bengtsson, 2016). Vid den andra kategoriseringen bildades 2-4 kategorier 

under varje frågeställning, totalt 11 stycken.  

 

Under det sista steget, kompileringen analyserades de slutliga kategorierna som besvarade 

frågeställningarna. Forskarna återgick till originalkällorna för att försäkra sig om att kärnan 

inte gått förlorad under analysprocessens tidigare steg. En manifest analys användes då det 

lämpade sig bäst för syftet. Där beskriver forskaren det som faktiskt sägs, arbetar textnära och 

använder de ord som återfinns i originaltexten. Till skillnad från den latenta analysen där 

tolkningen är central, viss tolkning kan dock alltid förekomma (Bengtsson, 2016). En 

brödtext formulerades för att beskriva det centrala under respektive frågeställning och ge en 

översikt över varje slutkategori, och stärktes med citat från originalkällan.  

 

Forskningsetiska resonemang 

Forskarna har i föreliggande studie haft tre övergripande grundläggande etiska principer i 

åtanke: respekt för personer, göra-gott-principen samt rättviseprincipen (Belmontrapporten 

1979, refererad i Kjellström, 2017). Att använda citat och länkar till bloggarna gör det möjligt 

att identifiera bloggförfattarna. Forskarna resonerar dock så att bloggarna har gjort ett 

medvetet val att publicera sina texter för allmänheten och är tillgängliga att läsa för alla då de 

inte är lösenordsskyddade. Enligt Personuppgiftslagen (PLU, SFS 1998:204) 5 § tolkas 

löpande text på internet som ostrukturerad och medför därmed inga integritetsrisker, så länge 

forskaren inte kränker personen det gäller på något sätt. Alla bloggar förutom en är dessutom 

anonyma och är därmed svåra att härleda till en särskild individ. På detta sätt anser forskarna 

att de värnar om respekt för personerna. Innehållet i texterna ur bloggarna användes endast 

för att besvara syftet med studien och gör därmed ingen skada. Kunskapen kommer 

förhoppningsvis kunna tillämpas i omvårdnaden och därmed göra gott. Dessa aspekter 
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besvarar göra-gott-principen. Hänsyn till rättviseprincipen togs genom att texterna ur 

bloggarna extraherades och analyserades med samma tillvägagångssätt (Belmontrapporten 

1979, refererad i Kjellström, 2017).  

 

Resultat  

Analysen resulterade i elva kategorier (se tabell 2). Resultatet presenteras utifrån de fyra 

frågeställningarna i brödtext och stärks med citat från originalkällan.  

 

Tabell 2. Översikt över frågeställningar och besvarande kategorier (n=11)  

Frågeställningar Kategorier 

Hur upplevs den psykiska hälsan när man 

lever med vestibulit? 

 

 

 

Hur upplevs sexualiteten när man lever med 

vestibulit? 

 

 

Hur upplevs relationer av att leva med 

vestibulit?  

 

Hur upplevs vardagslivet av att leva med 

vestibulit? 

Att känna sig nedstämd 

Att känna hopp och hopplöshet 

Att få ett förändrat självförtroende 

Att vara i behov av stöd 

 

Att uppleva smärta vid samlag 

Att få en förändrad sexlust 

Att vilja vara sexuellt aktiv 

 

Att erfara hur relationer förändras 

Att känna sig otillräcklig 

 

Att se smärtan som en central del i 

vardagen 

Att smärtan utgör ett hinder i vardagen 

 

Hur upplevs den psykiska hälsan när man lever med vestibulit?  

De slutkategorier som besvarade denna frågeställning var: att känna sig nedstämd, att känna 

hopp och hopplöshet, att få ett förändrat självförtroende och att vara i behov av stöd. 

Kvinnorna beskrev en psykisk ohälsa med depression och ångest, hade ett försämrat 

självförtroende, kände sig utmattade, och att allting kändes hopplöst. Måendet varierade i stor  

grad hos kvinnorna, en del upplevde att de mådde bättre allt eftersom smärtan minskade. Ett 

uttalat behov av stöd fanns hos kvinnorna som präglades av känslor av skuld och skam.  
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Att känna sig nedstämd 

En gemensam upplevelse för kvinnorna med vestibulit var känslor av nedstämdhet. Att må 

dåligt psykiskt var det centrala, och gemensamt för dem var att det var vestibuliten eller 

smärtan som var orsaken (Blogg #1, 14 maj 2015; Blogg #2, 30 juni 2008; Blogg #3, 24 

september 2008; Blogg #4, 25 augusti 2011; Didring, 2012, s.12, 17, 21, 28,). Smärtan 

påverkade kvinnorna både fysiskt som psykiskt (Blogg #2, 16 mars 2009; Didring, 2012, s. 

21). Vestibuliten orsakade depressiva symtom och ångestkänslor som ledde till en försämrad 

livskvalité och att lusten till allt gick förlorad (Blogg #3, 2 november 2008; Blogg #4, 14 juni 

2011; Didring, 2012, s. 11, 17)  

 

Flera kvinnor besvärades av negativa tankar vilket upplevdes som väldigt jobbigt, de 

upplevde att en stor del av smärtan satt i huvudet (Blogg #1, 14 januari 2015; Blogg #3, 10 

oktober 2008; Blogg #4, 23 juni 2013; Didring, 2012, s. 24).  

Att lyckas ändra på smärtan i kroppen är riktigt svårt, men att ändra tankarna uppe i huvudet 
är så sjukt mycket svårare (Blogg #4, 20 november 2011). 
 

De negativa tankarna tog lätt överhand, och kvinnorna kände sig utmattade när orken och 

viljan försvann (Blogg #2, 10 november 2008; Blogg #3, 2 november 2008; Blogg #4, 3 

november 2010).  

Varje dag känns som en kamp. När dagen är slut så känns det som att jag alltid har förlorat 
och vestibuliten har vunnit (Blogg #2, 3 Juni 2008).  
 

Måendet varierade för dessa kvinnor, de kunde gå från att känna glädje, hopp och vara 

utåtriktade för att sedan känna ilska, nedstämdhet och vara tillbakadragna (Blogg #1, 17 

januari 2015; Blogg #2, 15 juli 2008; Didring, 2012, s. 12). Av de kvinnor som kände sig 

nedstämda var det flera som upplevde en förbättring i sitt mående, de kände sig starka, 

härdade och stolta över sig själva efter allt de gått igenom i sin vestibulit (Blogg #2, 16 april 

2008; Blogg #3, 30 september 2008; Blogg #4, 17 november 2011; Didring, 2012, s. 11, 17, 

21, 25). En kvinna hade inte alls upplevt vestibuliten som psykiskt jobbig och motiverade det 

med att hon var en väldigt positiv person (Didring, 2012, s. 33). Trots att många upplevelser 

kring kvinnornas psykiska hälsa var negativa fanns det bättre perioder, det mesta berodde på 

smärtan.  

 

Att känna hopp och hopplöshet 

Kvinnorna uttryckte känslor av både hopp och hopplöshet av att leva med vestibulit, det 

pendlade upp och ner från dag till dag (Blogg #1, 17 januari 2015; Blogg #2, 30 juni 2008; 
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Blogg #3, 2 november 2008; Blogg #4, 19 december 2010; Didring, 2012, s. 11, 16, 20, 25, 

32). När ingenting verkade fungera kändes allting hopplöst och kvinnorna ville ge upp (Blogg 

#4, 19 december 2010; Didring, 2012, s. 20, 24) 

Jag försöker alltid att tänka att det ska bli en bra dag idag när jag vaknar. När jag ska lägga 

mig tänker jag att imorgon ska det bli en bättre dag. Jag har lika fel varje gång (Blogg #2, 3 
juni 2008).  

 

Att tänka positivt var viktigt, de uttryckte att det inte fanns något annat att tro (Blogg #3, 2 

november 2008; Didring, 2012, s. 16) eller att de annars inte skulle ha orken att fortsätta med 

behandling (Didring, 2012, s. 25). Kvinnorna uttryckte en hoppfullhet om att en dag 

tillfriskna, men lika ofta kändes det som att de aldrig skulle bli bra (Blogg #2, 30 juni 2008; 

Blogg #3, 30 september 2008; Didring, 2012, s. 32).  

 

Att få ett förändrat självförtroende  

Kvinnornas självförtroende påverkades negativt av att leva med vestibulit (Blogg #2, 16 april 

2008; Blogg #4, 6 november 2012; Didring, 2012, s. 28). Även självkänslan försämrades till 

följd av vestibuliten (Blogg #2, 8 mars 2008; Didring, 2012, s. 28). En av kvinnorna uttryckte 

att hennes självförtroende alltid varit lågt men att vestibuliten hade förvärrat det ytterligare 

(Blogg #2, 16 april 2008). Att lyckas bygga upp självförtroendet igen var möjligt för 

kvinnorna, med mindre smärta så ökade självförtroendet (Blogg #2, 16 april 2008; Blogg #4, 

17 november 2011).  

 

Att vara i behov av stöd 

En gemensam upplevelse hos kvinnorna som levde med vestibulit var att de var i behov av 

stöd (Blogg #1, 18 augusti 2017; Blogg #2, 10 maj 2008; Blogg #3, 25 september 2008; 

Didring, 2012, s. 10, 26, 33). Att känna sig ensam i sin sjukdom (Blogg #2, 10 maj 2008; 

Didring, 2012, s.10, 33) och att andra saknade förståelse (Blogg #2, 28 februari 2008; 

Didring, 2012, s. 26) var upplevelser som flera av kvinnorna hade.  

Vad jag är trött på att tystas ner, vad jag är trött på att skämmas. Jag är så ledsen för er som 
inte vågar delge någon vad ni faktiskt går igenom, hur ni faktiskt mår. Att många av oss måste 
ljuga, eller förminska oss, för att inte känna att vi är till besvär (Blogg #1, 18 augusti, 2017).  
 

Det fanns en önskan om att få prata med någon, däremot skiljde det sig åt mellan kvinnorna 

om vem man önskade att få prata med. En del hade lättare för att prata med sina familjer, nära 

vänner eller släktingar om vestibuliten (Didring, 2012, s. 16, 20). De som ville prata med 

någon utomstående eller med andra i liknande situationer ansåg att de hade en större 
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förståelse för vad de gick igenom (Blogg #2, 28 februari 2008; Blogg #3, 25 september 2008; 

Didring, 2012, s. 10, 26).  

Det vore skönt med grupper för att prata med andra i samma situation, det är så lätt att förlora 
hoppet när man känner sig ensam om de här problemen och jag märker skillnad i hur ont jag 
har beroende på mitt humör (Didring, 2012, s. 10, kvinna 1).  

 

Känslor av skuld och skam fanns hos flera av kvinnorna (Blogg #1, 18 augusti, 2017; Blogg 

#2, 23 april 2008; Blogg #4, 19 november 2010; Didring, 2012, s. 11, 23, 33). Det fanns en 

rädsla om att berätta för andra om sin vestibulit (Blogg #2, 30 maj 2008) eller så låtsades de 

som ingenting för att inte visa för omvärlden hur de egentligen mådde (Blogg #2, 18 

december 2008; Blogg #4, 20 november 2012; Didring, 2012, s. 32). Att känna dåligt 

samvete (Blogg #4, 19 november 2010) och skuldbelägga sig själv för att ha orsakat sin 

vestibulit var ytterligare upplevelser som kvinnorna hade (Blogg #2, 23 april 2008; Didring, 

2012, s. 11, 23).  

Vad har jag gjort för nåt för att förtjäna allt som händer mig? Måste vara en riktig hemsk 
människa (Blogg #2, 10 November 2008)  

 

 

Hur upplevs sexualiteten när man lever med vestibulit?   

De slutkategorier som besvarade denna frågeställning var: att uppleva smärta vid samlag, att 

få en förändrad sexlust och att vilja vara sexuellt aktiv. Att uppleva smärtsamma samlag 

ledde till svårigheter att slappna av, en oro och en rädsla för att känna smärta. Dessa kvinnors 

sexlust förändrades då det började göra ont att bli upphetsad, var svårare att bli upphetsad och 

de blev snabbt avtända. Trots dessa negativa upplevelser fanns en önskan om att vilja vara 

sexuellt aktiv.  

 

Att uppleva smärta vid samlag 

Kvinnorna beskrev flera upplevelser kring den smärtan vid samlag som vestibulit orsakade. 

Sveda och bränna var två centrala symtom (Blogg #2, 18 februari 2008; Blogg #4, 29 

december 2010). Att tvingas avbryta samlag på grund av smärta ledde till ett undvikande av 

samlag vilket upplevdes som en omställning och var påfrestande (Blogg #2, 18 februari 2008; 

Blogg #4, 2 november 2010; Didring, 2012, s. 20, 27). Att genomföra samlag trots smärta på 

grund av en envishet och en känsla av otillräcklighet (Blogg #2, 18 februari 2008; Didring, 

2012, s. 8) eller att bryta ihop och vara ledsen efter att ha tillfredsställt sin partner (Blogg #4, 

6 januari 2014; Didring, 2012, s. 27) var några av de upplevelser som kvinnorna hade.  
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Det fanns svårigheter med att slappna av i samband med samlag (Blogg #1, 5 januari 2017; 

Blogg #2, 18 februari 2008; Blogg #4, 14 december 2010) och då tidigare samlag hade varit 

smärtsamma ledde det till förväntningar på att känna smärta och en rädsla för att genomföra 

samlag igen (Blogg #2, 24 februari 2008; Blogg #4, 6 november 2012).  

Jag är rädd för att ha sex för jag vet hur ont det gjorde att försöka. Jag är rädd för att aldrig 
kunna ha sex igen.. (Blogg #2, 30 maj, 2008). 

 

Att få en förändrad sexlust 

En gemensam upplevelse hos kvinnorna var en förändrad sexlust, det fanns svårigheter att bli 

upphetsad (Blogg #2, 21 mars 2008; Blogg #4, 2 november 2010) eller så tappade de lusten 

snabbt (Blogg #2, 23 april 2008).  

Min vestibulit var väldigt svår och gjorde att jag inte kunde bli upphetsad utan att få ont. Tror 
inte att jag ens behöver nämna att det tar död på allt vad sexlust heter (Blogg #2, 9 september, 
2008). 

 

En bidragande faktor till att kvinnorna hade en minskad sexlust var för att smärtan inte endast 

ökade vid penetration eller beröring utan redan då kvinnorna blev upphetsade. Detta 

upplevdes som väldigt jobbigt (Blogg #2, 30 juni 2008; Didring, 2012, s. 27).  

 

Att behöva ta god tid på sig för att hitta tillbaka till sin sexlust och till sig själv (Blogg #2, 6 

september 2008) samt att den sexuella spänningen försvann i samband med att lusten 

försvann (Blogg #2, 23 april 2008; Blogg #4, 2 november 2010) var ytterligare några 

upplevelser som kvinnorna hade.  

Men även om det inte gör lika dödande ont att föra in saker i slidan längre så finns det inte 
mycket till lust eller sexuell spänning kvar mellan oss över huvud taget (Blogg #4, 2 
november, 2010).  

 

Dessa kvinnor uttryckte en önskan om att bli uppvaktade och uppmärksammade av sina 

partners (Blogg #2, 23 april 2008; Blogg #4, 10 juni 2011) och att tvingas ta alla initiativ fick 

dem att tappa lusten (Blogg #2, 23 april 2008; Blogg #4, 29 december 2010).  

 

Att vilja vara sexuellt aktiv 

Det fanns en vilja att vara sexuellt aktiv bland kvinnorna som levde med vestibulit (Blogg #2, 

5 mars 2008; Blogg #4, 6 november 2012; Didring, 2012, s. 23). Att genomföra samlag 

betraktades som ett mål och ett friskhetstecken (Blogg #2, 28 mars 2008) och önskan efter att 

bli frisk och bli av med sina problem var stor (Blogg #2, 26 februari 2008; Blogg #4, 18 mars 

2012).  

Jag skulle ge alla mina pengar och ägodelar för att få en "normal" fitta, ett "normalt" sexuellt 
tänkande och ett "normalt fungerande" sexliv (Blogg #4, 18 mars 2012).  
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Genom att leva i ett förhållande utan samlag resulterade det i att kvinnorna gav upp tanken på 

att kunna genomföra samlag i framtiden (Blogg #2, 23 april 2008; Blogg #4, 10 juni 2011). 

Däremot uttryckte en kvinna att den ledsamhet och trötthet som uppkom till följd av smärtan 

var ett mer centralt problem än att inte kunna genomföra samlag (Didring, 2012, s. 17).  

 

Med tiden upplevde kvinnorna att de utvecklades inom det sexuella (Blogg #1, 16 mars 2016; 

Blogg #2, 1 mars 2009; Blogg #4, 19 november 2010; Didring, 2012, s. 16, 32,). Att samlag 

blev mer än penetration (Blogg #1, 16 mars 2016; Blogg #4, 26 mars 2011; Didring, 2012, s. 

32), kunna genomföra smärtfria samlag (Blogg #2, 1 mars 2009; Blogg #4, 19 november 

2010), eller att tillfredsställa sig själv utan att känna smärta (Blogg 2, 23 september 2008) var 

några av de positiva upplevelserna.  

Jag ska börja ta mer på mig själv, känna vad jag gillar och försöka tycka om min egen kropp. 

Jag blir äcklad bara av att tänka på det, men jag får försöka så bra det går (Blogg #4 9 
November 2010)    

 

Hur upplevs relationer av att leva med vestibulit?   

De slutkategorier som besvarades under denna frågeställning var: att erfara hur relationer 

förändras och att känna sig otillräcklig. De kvinnor som var i ett förhållande hade både 

positiva och negativa erfarenheter, en del upplevde deras partner som ett stort stöd medan en 

del distanserade sig och upplevde att relationen hade försämrats. För några kvinnor 

påverkades även deras sociala relationer av att leva med vestibulit. Att känna sig otillräcklig i 

sitt förhållande var en central upplevelse hos flera kvinnor.  

 

Att erfara hur relationer förändras 

Många av kvinnornas upplevelser kunde härledas till en förändrad relation. Att partnern 

saknade förståelse för sjukdomen (Blogg #2, 10 november 2008) eller att bråka på grund av 

vestibuliten (Blogg #4, 22 januari 2011) var två negativa upplevelser.  

Jag och pojkvännen bara bråkar för att jag sitter som en deppig jävla deg i soffan och gör livet 
ruttet för båda två (Blogg #4, 6 november, 2010).   

 

Kvinnorna beskrev ett distanstagande från sina partners, att de drog sig undan under sina 

värsta perioder i sin vestibulit (Didring, 2012, s. 26) eller att de kunde bryta ihop när deras 

partner inte var i närheten (Blogg #2, 4 oktober 2008). Kvinnorna beskrev förutom deras 

upplevelser av att leva med vestibulit även deras partners upplevelser av att leva nära någon 

med sjukdom. Genom att leva tillsammans så påverkades även partnern av det kvinnan gick 
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igenom (Blogg #1, 26 januari 2015; Blogg #2, 10 november 2008; Blogg #4, 10 juni 2011; 

Didring, 2012, s. 20, 26, 27).  

Jag kan lätt relatera alla våra problem i relationen till mitt problem (Didring, 2012, s. 20, 
kvinna 3) .  

 

Vestibulit kan påverka förhållandet, men inte alltid till det negativa. Kvinnorna hade även 

positiva upplevelser från sina relationer (Blogg #1, 16 mars 2016; Blogg #2, 13 april 2008; 

Didring, 2012, s. 27, 32). Att deras partner var stöttande, respekterande och förstående 

(Blogg #2, 26 maj 2008; Didring, 2012, s. 32), att de hade kommit varandra nära, lärt sig 

kommunicera med sin partner och visade varandra uppskattning (Blogg #1, 16 mars 2016; 

Blogg #2, 28 januari 2009; Didring, 2012, s. 27, 32).  

Han är dock världens bästa partner, pressar mig aldrig och försöker alltid se positivt på saken. 
Egentligen vet jag också att han aldrig skulle lämna mig för detta. Vi är ett riktigt bra team. 
Han och jag (Didring, 2012, s. 32, kvinna 5). 

 

Huruvida relationerna med andra personer än sin partner påverkades skiljde sig åt mellan 

kvinnorna. Att känna avundsjuka mot personer i sin närhet (Blogg #4, 6 december 2010), inte 

längre vara rolig att umgås med och att inte ha energi till sina vänner (Didring, 2012, s. 28) 

var några negativa upplevelser. Däremot uttryckte en kvinna att vänskapsrelationerna inte 

hade påverkats av att leva med vestibulit (Didring, 2012, s. 33).  

 

Att känna sig otillräcklig 

En gemensam upplevelse hos kvinnorna med vestibulit var att känna sig otillräcklig i sitt 

förhållande (Blogg #2, 26 april 2008; Blogg #3, 30 september 2008; Blogg #4, 23 juni 2013; 

Didring, 2012, s. 11, 20, 27, 32). Det fanns en rädsla för att bli lämnad och att förhållandet 

skulle ta slut (Blogg #2, 30 maj 2008; Didring, 2012, s. 11; Didring, 2012, s. 32).  

Jag var i ett förhållande redan när jag fick vestibulit, men jag klarade inte av det. Jag kände 
mig för otillräcklig och klandrade mig själv, kände mig värdelös och sånt. Jag tog det hårdare 
än min pojkvän och gjorde slut (Didring, 2012, s. 11, kvinna 1).  

  

Att inte kunna klara av att bilda familj och ha ett förhållande på grund av vestibuliten (Blogg 

#3, 30 september 2008) eller att bli ständigt påmind om det negativa kring sin vestibulit, det 

man saknar och att det inte fungerar som det ska (Blogg #4, 2 november 2010; Didring, 2012, 

s. 28) var några av de upplevelser som kvinnorna hade.  

 

Hur upplevs vardagslivet av att leva med vestibulit?  

De slutkategorier som besvarade denna frågeställning var: att se smärtan som en central del i 

vardagen och att smärtan utgör ett hinder i vardagen. Kvinnorna beskrev att smärtan lätt blev 
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det centrala i vardagen. Att smärtan ständigt fanns med i tankarna och att de tvingades 

anpassa sin vardag mycket efter den. Vad som ökade smärtan och vad som minskade den.  

 

Att se smärtan som en central del i vardagen 

Smärtan upplevdes som central i det vardagliga livet för kvinnorna med vestibulit (Blogg #2, 

10 november 2008; Blogg #3, 12 december 2008; Blogg #4, 17 november 2011; Didring, 

2012, s. 10, 17, 20, 26, 31). Smärtan fanns alltid med i tankarna (Blogg #2, 10 november 

2008; Blogg #3, 12 december 2008; Blogg #4, 17 november 2011; Didring, 2012, s. 26) och 

upplevdes som oförutsägbar då den ibland kunde framträda helt utan anledning (Blogg #2, 9 

februari 2009; Blogg #3, 26 september 2008).  

 

Smärtan varierade för kvinnorna, en del hade ont dagligen (Didring, 2012, s. 10, 16, 20) och 

det kunde ta olika lång tid för smärtan att försvinna (Blogg #2, 15 april 2008; Blogg #3, 26 

september 2008).  

Värken varar i 2 timmar, försvinna i fem minuter, göra ont i 20 minuter, försvinna i 2 timmar, 
komma tillbaka osv.... (Blogg #2, 3 juli 2008).  

 

Det fanns en ovisshet inför framtiden bland kvinnorna med vestibulit. Att inte veta hur länge 

sjukdomen skulle finnas kvar (Blogg #2, 5 mars 2008; Blogg #3, 30 september 2008; Blogg 

#4, 2 november 2010), en rädsla för att aldrig tillfriskna (Blogg #2, 30 maj 2008) och 

huruvida resten av livet skulle bestå av daglig smärta (Blogg #2, 9 januari 2009) var några av 

de upplevelser som kvinnorna hade.  

 

Att smärtan utgör ett hinder i vardagen  

Den smärtan som kvinnorna kände i underlivet utgjorde ett hinder i vardagen (Blogg #1, 26 

februari 2017; Blogg #2, 16 april 2008; Blogg #3, 30 september 2008; Blogg #4, 13 februari 

2015; Didring, 2012, s. 10, 15, 20, 27, 30). Både arbetslivet och studier påverkades av 

vestibuliten då kvinnorna tvingades stanna hemma (Blogg #3, 26 september 2008; Didring, 

2012, s. 33,), smärtan gjorde det svårt att sitta (Blogg #3, 1 oktober 2008; Didring, 2012, s. 

16, 27) och koncentrationen försämrades av smärtan (Didring, 2012, s. 12, 27). För en kvinna 

hade arbetslivet inte påverkats av att leva med vestibulit (Didring, 2012, s. 21). Även i sociala 

situationer gjorde smärtan sig påmind (Blogg #3, 2 november 2008; Blogg #4, 13 februari 

2015; Didring, 2012, s. 17) 

Det har varit svårt ibland, jag har inte gått på bio, tycker det varit jobbigt att gå på middagar 
och fester, åka tåg… ja allt där man måste “sitta ordentligt” (Didring, 2012, s. 17, kvinna 2) 
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Kvinnorna upplevde sig begränsade av smärtan och att de tvingades anpassa sig efter den 

(Blogg #1, 14 maj 2015; Blogg #2, 28 januari 2009; Blogg #3, 12 december 2008; Blogg #4, 

13 februari 2015; Didring, 2012, s. 10, 15, 19, 25, 30). Att anpassa sina klädval (Blogg #2, 3 

juli 2008; Didring, 2012, s. 10) och mensskydd efter smärtan (Didring, 2012, s. 15, 30) samt 

att inte kunna cykla, träna eller bada då det förvärrade smärtan (Blogg #2, 15 juli 2008; 

Didring, 2012, s. 10, 20). Att stressa, frysa och äta sämre förvärrade smärtan för en av 

kvinnorna (Didring, 2012, s. 25).  

Vestibulit kan verkligen göra att man inte får leva sitt liv fullt ut, som man själv vill. 
Vestibulit kan verkligen begränsa en, till den högsta grad (Blogg #1, 26 februari 2017).  
 

Det fanns däremot stunder där kvinnorna kunde träffa kompisar, festa (Blogg #2, 16 april 

2008), sitta ordentligt och cykla kortare sträckor (Didring, 2012, s. 16, 31).  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

vestibulit, analysen resulterade i elva slutkategorier utifrån de fyra frågeställningarna: Hur 

upplevs den psykiska hälsan när man lever med vestibulit? Hur upplevs sexualiteten när man 

lever med vestibulit? Hur upplevs relationer av att leva med vestibulit? Hur upplevs 

vardagslivet av att leva med vestibulit?  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att kvinnor med vestibulit får en påverkad psykisk hälsa, främst negativt då 

de känner sig nedstämda, deprimerade, upplever ångest och oro. När kroppen upplevs 

förändrad försämras även självförtroendet för många av kvinnorna. Forskning kring ämnet 

vestibulit och dess psykosociala effekter visar att många kvinnor med vulvasjukdomar i högre 

grad lider av ångest, depression och har en lägre livskvalité än friska personer (Green & 

Hetherton, 2005; Major, Brackenbury, Gibbon & Tomson, 2016; Ponte, Klemperer, Sahay & 

Chren, 2009; Pukall, Smith & Chamberlain, 2007). Enligt en studie utförd av Gureje, Von 

Korff, Simon & Gater (1998) framgick det att individer som lever med långvarig smärta var 

mer benägna att utveckla ett försämrat psykiskt mående jämfört med individer som inte lever 

med långvarig smärta. Beroende på hur individen tolkar sin situation och hur smärtan 

påverkar det dagliga livet kommer den ha olika inverkan på det psykiska måendet. Att vara 

medveten om detta när man som sjuksköterska möter patienter med långvarig smärta är 

viktigt för att i ett tidigt skede kunna identifiera risker för psykisk ohälsa. Kvinnor som lever 
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med vestibulit har en påverkad psykisk hälsa vilket skulle kunna relateras till den långvariga 

smärtan i underlivet.  

 

I resultatet framgick det att kvinnorna med vestibulit är i behov av stöd. De känner sig 

ensamma i sin sjukdom och ensamma om sina problem. Enligt Dahlberg & Segesten (2010, s. 

94) är en aspekt av ensamhet att känna sig ensam trots att det finns andra i närheten. 

Ensamhet kan också upplevas när man lever i tvåsamhet och i relationer. Dessa upplevelser 

kan härledas till en känsla av att vara annorlunda, utanförskap och leder till känslor av 

utsatthet (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 95) Resultatet visade att dessa kvinnor känner sig 

annorlunda och var rädda för att andra skulle se på dem som annorlunda. Att få prata med 

någon var önskvärt hos kvinnorna med vestibulit för att få en ökad förståelse av andra och 

minska den tabun, skuld och skam som finns kring ämnet. Werner, Steihaug & Malterud 

(2003) menar att kvinnor som får stöd i grupper ökar sin förmåga att hantera sin livssituation 

med smärtproblematik. Dessa grupper ska kännetecknas av lyssnande, förståelse, bekräftelse, 

acceptans och tolerans. Genom att mötas av en igenkännande attityd i dessa stödgrupper 

förbättras flera aspekter gällande styrka, självförtroende och medvetenhet som leder till en 

ökad kroppslig-, känslomässig och social förmåga. Genom dessa stödgrupper kan även de 

skuldkänslor som kvinnorna med vestibulit känner minska. Med en förstärkt självkänsla blir 

det lättare att utstå andras negativa tankar och reaktioner och man klarar av att möta dessa 

personer bättre (Werner, et al., 2003). Berglund (2011) beskriver att vårdgivare har en viktig 

roll i att stödja patienter som lever med sjukdom. Därför är det viktigt att som sjuksköterska 

försöka sätta sig in i patientens situation för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd och skapa en 

djupare förståelse. Den personliga relationen har stor betydelse för patienten och dennes 

möjlighet till att känna trygghet, den är också av stor vikt utifrån ett helhetsperspektiv 

(Berglund, 2011). Detta är viktigt att ha i åtanke som sjuksköterska för att lära sig se vad 

patienten har för behov. Då resultatet i föreliggande studie visade ett behov av att få prata och 

känna stöd kan detta vara till hjälp för dessa kvinnor, att förstå vikten av stödgrupper och 

vilken effekt det kan ha. 

 

Resultatet visade att kvinnor med vestibulit upplever besvär kring det sexuella. Då de 

upplever smärta vid samlag blir de rädda och osäkra för att genomföra det igen. I och med 

detta tappar många av kvinnorna lusten eller får en förändrad sexlust. Däremot ses sex som 

ett mål och ett friskhetstecken och blir därför drivkraften till att fortsätta med behandling för 

att så småningom tillfriskna. En del kvinnor försöker däremot trotsa smärtan och genomför 
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samlag för att inte känna sig otillräckliga. Pukall et al. (2007) beskriver att kvinnor med 

vestibulit som försöker ha samlag trots smärta, kan göra detta på grund av en skyldighet att 

tillfredsställa sin partner eller har en förhoppning om att njutningen ska överträffa smärtan. 

Att undvika sexuella aktiviteter kan enligt Pukall et al. (2007) istället ses som en 

copingstrategi för att minska lidandet och lindra den ångest som upplevs kring det sexuella i 

relationer. Som sjuksköterska är det viktigt att förstå sig på sexuell hälsa och hur 

betydelsefull den är, men även tydliggöra hur viktigt det är att avstå från smärtsamma samlag 

oavsett om man har vestibulit eller inte. Den copingstrategi som Pukall et al. (2007) beskriver 

kring att avstå från sexuella aktiviteter för att minska lidande kan vara aktuell att belysa för 

dessa kvinnor med vestibulit för att ge dem en annan synvinkel till att avstå från smärtsamma 

samlag.  

 

En omvårdnadsintervention som skulle vara viktig utifrån det som resultatet visat är samtal. 

Kvinnorna uttrycker att de önskar någon att prata med och detta behov kan tillgodoses genom 

att erbjuda samtal. Samtalen kan vara stödjande, rådgivande eller gruppsamtal. Dessa kan ske 

både genom personlig kontakt eller via telefon. En del kvinnor uttrycker att de vill prata med 

någon utomstående, då kan en sjuksköterska vara lämplig. Denne kan vara förstående, 

accepterande och skyddar även konfidentialiteten. Att få prata i grupp med andra i liknande 

situationer kan vara gynnsamt då det skapar en gemenskap och man kan känna en högre nivå 

av förståelse hos andra. Där kan man dela med sig av sina erfarenheter och ge tips på vad 

som har fungerat respektive inte fungerat för dem. Det kan dock upplevas svårt för 

sjuksköterskor att lyfta frågor kring det sexuella. 

 

Higgins, Barker & Begley (2006) beskriver utmaningen i att skapa ett vårdsammanhang som 

förmedlar till patienten att sexualitet är ett lämpligt ämne att tala kring. Det ställer flera krav 

på sjuksköterskan, bland annat att legitimera sexualiteten som en viktig aspekt inom holistisk 

sjukvård, inse att patienter är sexuella varelser med behov och vara den som initierar till en 

diskussion om sexualitet där det anses vara önskvärt bland patienterna. Det är viktigt att ha i 

åtanke att endast ett fåtal patienter kommer ha tillräckligt med självförtroende eller vara 

bekväma nog för att tala om sina sexuella besvär inför en sjuksköterska. Därför behöver 

sjuksköterskan skapa sig en inställning och ett klimat som inger trygghet. Vidare beskriver 

Higgins et al. (2006) att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient handlar om vad 

sjuksköterskan tillåter patienten att berätta för dem. Både Williams, Hauck & Bosco, (2017) 

och Higgins et al. (2006) beskriver vikten av att patienten alltid har rätt att styra samtalets 
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innehåll, tempo och även rätt att avbryta samtalet när som helst. De frågor som 

sjuksköterskan ställer bör vara relaterade till patientens hälsotillstånd så denne kan förstå 

relevansen av frågorna. Att ställa öppna frågor möjliggör bredare svar från patienten och 

upplevs mindre hotfullt. 

  

En svårighet det ofta talas om bland sjuksköterskor är bristen på förmåga om hur man inleder 

en konversation om något så intimt och personligt som sexualitet. Det finns en rädsla för att 

förolämpa patienten eller passera gränsen för vad som anses vara en professionell relation. 

Dålig förberedelse och okunskap anses ligga till grund för detta (Evans, 2013; Higgins et al., 

2006). Higgins et al. (2006) tydliggör att det är viktigt att inte göra antaganden om sexuella 

läggningar och därmed undvika språk med en heterosexuell bias eller huruvida patienten är 

sexuellt aktiv, då varken ålder och civilstånd är avgörande för detta.   

 

Sjuksköterskor uttrycker ett behov av tid för att utveckla en relation till patienten samt 

förtroendet för att kunna lyfta sexuella problem. Genom att lyfta frågan om sexualitet, även 

om patienten inte vill svara, visar det att sjuksköterskor är öppna och villiga att informera och 

diskutera kring sexuella frågor. Att kontinuerligt reflektera över sin självkännedom och 

diskutera detta ämne på arbetsplatsen skulle kunna förbereda och säkerställa att 

sjuksköterskors- och annan vårdpersonals attityder och uppfattningar inte utgör ett hinder vid 

bemötandet av dessa patienter (Evans, 2013; Higgins et al., 2006). Dessa tekniker kan 

användas vid omvårdnadsinterventioner som samtal med kvinnor som lever med vestibulit. 

Det ger sjuksköterskor en teoretisk grund för att hjälpa kvinnorna att öka välbefinnandet i sin 

sexualitet, vilket är en grundläggande rättighet för alla. 

  

Många kvinnor med vestibulit känner sig otillräckliga i sina förhållanden. Att ha en förändrad 

kropp som inte längre kan genomföra samlag leder till stress och en känsla av att inte räcka 

till för sin partner. Resultatet visade att kvinnorna distanserar sig i sina relationer och håller 

sina tankar och känslor för sig själv. Schrick, Sharp, Zvonkovic & Reifman, (2012) beskriver 

fenomenet silencing eller “avstängning”, även känt som Externalized Self-Perception Theory. 

Det innebär tendenser att dölja sina tankar, känslor och bekymmer inför sin partner. Det är en 

metod för känslohantering och är ett beteende som ses i relationer främst bland kvinnor. 

Detta visar sig genom att kvinnor förminskar och bortser från sina egna behov för att istället 

kunna tillfredsställa sin partner. I förlängningen kan detta leda till en lägre självkänsla, högre 

ångest och fler depressiva symtom (Schrick et al., 2012). Kvinnor som känner en press på att 
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framställas som perfekta inför andra är mer sannolika att uppleva ångest och tysta ned sig 

själva i relationer (Ayling & Ussher, 2008). Vårt resultat visade att kvinnorna känner en press 

på sig själva för att kunna tillfredsställa sin partners behov, och förminskar sina egna problem 

för att inte vara till besvär.  

 

Resultatet visade även att vardagslivet påverkas främst negativt av att leva med vestibulit. 

Smärtan i underlivet blir det centrala i vardagen för kvinnorna och de är alltid medvetna om 

den. En oro för framtiden finns på grund av sjukdomens ovisshet. Kvinnorna upplever sig 

styrda av smärtan eftersom de känner sig begränsade och tvingas anpassa sina liv efter den. 

Enligt Berglund (2011) lever personer med sjukdom i en osäkerhet. Denna osäkerhet kan 

innebära att individen känner maktlöshet, känner sig värdelös, skuld och skam, oro och 

utanförskap. Denna maktlöshet antas vara ett lidande som kan lindras genom att individen 

stärker sin förmåga att möta och lösa sina problem.  

 

Kralik, Visentin & Loon (2006) beskriver transitionsprocessen som en förändring som ställer 

krav på att anpassa sig till en ny vardag, relation eller en situation. Huruvida man anpassar sig 

efter denna förändring kommer det leda till en positiv eller negativ transition. Processen 

handlar om att ta till sig en ny roll eller kunskap som kan förändra ens beteende, vilket kan ta 

olika lång tid för varje individ. Kralik et al. (2006) menar att en ökad hälsa kan uppnås 

genom att finna sig i en ny roll och lära sig leva med sin sjukdom, att man uppnår en 

acceptans. Eftersom kvinnorna som lever med vestibulit upplever att de måste anpassa sin 

vardag efter sjukdomen och känner sig begränsade kan denna transitionsprocess vara aktuell 

för dem. Kvinnorna lever med sin sjukdom i flera år och kan komma att leva med den i flera 

år till. Genom att gå igenom en transitionsprocess kan de uppleva deras anpassningar som 

något annat än bara begränsningar och på så vis känna välbefinnande. Att några av dessa 

kvinnor uttrycker att de accepterat sin sjukdom och upplever en förbättring i sina relationer 

tyder på ett ökat välbefinnande och en påbörjad positiv transitionsprocess. Kralik et al. (2006) 

menar att sjuksköterskor kan fungera som ett stöd och hjälpa dessa kvinnor att identifiera 

vilka förändringar som sker. Alla genomgår denna process individuellt och som sjuksköterska 

måste man därför se till individens egna behov. För någon kan en ökad kunskap och att få en 

förklaring vara det mest relevanta medan det för någon annan är behovet av resurser och stöd 

som är det centrala.  
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Metoddiskussion 

En fördel med att analysera bloggar är att de ofta är innehållsrika och detaljrika samt 

beskriver upplevelser och känslor på ett utförligt sätt. Där kan man uttrycka sig fritt i text och 

besvarar inga riktade eller öppna frågor som är vanligt förekommande i intervjuer.  

Ett hinder med att använda färdig text är att det inte går att fördjupa sig i texten och 

möjligheten att ställa följdfrågor går förlorad. Man kan även ifrågasätta sanningsenligheten i 

texterna, om det som bloggarna uttrycker är påhittat eller verklighetsförankrat. Forskarna 

anser att dessa kvinnor ändå har valt att dela med sig av sina upplevelser skriftligt i bloggar 

och gör ett antagande om att det som sägs och skrivs är sant. Ytterligare ett hinder är att 

författarna till bloggarna inte kan påverka eventuella feltolkningar av oss. För att undvika 

feltolkningar har forskarna läst igenom materialet på egen hand och därefter diskuterat 

tillsammans vid eventuella skiljaktigheter. Forskarna valde i denna studie att analysera 

bloggar skrivna på svenska, att välja bloggar på andra språk skrivna av utländska 

bloggförfattare hade varit en intressant aspekt då det skulle kunna ge ett annorlunda resultat. 

Upplevelserna hade kunnat varit annorlunda då det skiljer sig gällande vårdkulturer, resurser 

för diagnostik, behandling och annan kunskap kring ämnet mellan olika länder. Forskarna 

kan däremot inte veta om någon av bloggförfattarna eller kvinnorna i intervjuerna har ett 

annat ursprung eller mött någon annan vårdkultur. En annan intressant aspekt hade varit att se 

till det sexuella från andra synvinklar. Alla kvinnor som levde i förhållanden i föreliggande 

studie levde i heterosexuella monogama parförhållanden. Hur sexualiteten kan komma att 

påverkas av att leva i icke-heterosexuella förhållanden hade varit önskvärt att se för att 

identifiera olikheter och likheter. 

 

Bengtsson (2016) beskriver att all forskning måste vara öppen för utvärdering och kritik. 

Detta sker genom att diskutera begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet. Även Polit & Beck (2012, s. 584) diskuterar dessa begrepp. Vi anser att 

studiens trovärdighet är hög eftersom data- och analysprocessen har redogjorts på ett tydligt 

och systematiskt sätt för att kunna upprepas. Ingen relevant uppgift har uteslutits eftersom 

båda forskarna har arbetat parallellt och granskat arbetet. Det kan däremot vara svårt att 

upprepa sökningen av bloggarna och få samma resultat eftersom sökningen gjordes i Google 

vilket är en ständigt uppdaterad sökmotor, men ett utförligt beskrivet tillvägagångssätt har 

använts för att andra forskare ska kunna upprepa metoden vilket upprätthåller trovärdigheten 

(Bengtsson, 2016; Polit & Beck, 2012, s. 584-585).  
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Under analysprocessen har forskarna arbetat textnära för att minska risken för feltolkning och 

kodat meningsenheterna för att på ett enkelt sätt kunna återgå till originalkällan. Analysen är 

gemensamt utförd, vid osäkerhet kring kategoriseringen har meningsenheterna diskuterats 

och granskats tillsammans med originalkällan. På detta sätt har pålitligheten stärkts i studien 

eftersom alla meningsenheter kategoriserats och inkluderats i resultatet (Bengtsson, 2016). 

Trovärdighet kan inte uppnås med frånvaro av pålitligheten och vice versa. Genom att stärka 

pålitligheten i resultatet stärker forskarna även trovärdigheten (Polit & Beck, 2012, s. 585).  

Överförbarheten när det gäller kvalitativa studier är problematisk då det handlar om enstaka 

individers upplevelser och man kan inte säkert säga att alla kommer uppleva detta på samma 

sätt (Bengtsson, 2016). Eftersom det finns väldigt lite befintlig forskning kring upplevelser 

inom detta område är det svårt att se om andra forskare fått liknande resultat, vilket är en 

svaghet gällande överförbarheten. En styrka var att forskarna valde att kombinera de fyra 

bloggarna med ytterligare fem intervjuer för att få ett bredare resultat. Forskarna anser att 

resultatet är överförbart i viss mån eftersom de nio kvinnorna beskrev flera gemensamma 

upplevelser. Det finns inget som säger att det kommer vara på detta sätt för alla med 

vestibulit men det kan ge en vägledning för sjuksköterskor i att kunna förstå hur det kan vara 

att leva med sjukdomar likt denna. Polit & Beck (2012, s. 585) beskriver att resultatets 

möjlighet till överförbarhet i andra kontext kommer minska eller stärka överförbarheten av 

studien vilket forskarna diskuterat.  

 

Vid extraheringen av meningsenheter har alla upplevelser som svarat mot syftet och 

frågeställningarna tagits ut, både positiva som negativa och därefter presenterats i resultatet. 

Genom detta tillvägagångssätt upprätthålls bekräftelsebarheten i denna studie, som ser till hur 

forskaren har hanterat sin egna förförståelse och arbetat neutralt för att inte färga sin data. Att 

som forskare inte ha någon förförståelse alls är oundvikligt men att inte låta den påverka 

arbetet och analysen är viktigt för att upprätthålla bekräftelsebarhet (Bengtsson, 2016; Polit & 

Beck, 2012, s. 585)  
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Slutsats 

Denna kvalitativa innehållsanalys visar att kvinnor som lever med vestibulit påverkas främst 

negativt. Kvinnorna har ett försämrat psykiskt mående, känner sig nedstämda, deprimerade 

och upplever ångest och oro vilket kan härledas till den konstanta smärtan i underlivet. 

Sexuellt känner de sig otillräckliga, får en förändrad sexlust och den upplevda smärtan vid 

samlag påverkar dem kraftigt negativt. Att fortsätta genomföra smärtsamma samlag kan bero 

på en känsla av otillräcklighet medan att inte genomföra samlag kan ses som en 

copingstrategi. Ett behov av stöd är centralt för många av kvinnorna och skulle kunna 

tillgodoses genom en omvårdnadsintervention som samtal. För att som sjuksköterska på bästa 

sätt kunna lyfta de sexuella besvären är denna teoretiska grund relevant. Smärtan i underlivet 

blir det centrala i vardagen och kvinnorna tvingas anpassa sig efter smärtan då de känner sig 

begränsade. Relationsmässigt förminskar kvinnorna sina egna besvär för att vara sin partner 

till lags. Resultatet från denna studie kan användas som ett hjälpmedel för sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal som möter dessa patienter. Att ha en förståelse för vad dessa kvinnor går 

igenom är av stor vikt i bemötandet av denna patientgrupp. För omvårdnadsforskningen är 

det relevant med en ökad kunskap inom ämnet för att kunna bedriva en bättre 

individanpassad vård där kvinnorna känner att deras behov blir identifierade, tillgodosedda 

och respekterade. Detta är något som skulle kunna uppmärksammas redan i skolmiljö i 

samband med sexualundervisning. Ytterligare forskning inom ämnet krävs för att öka 

förståelsen om sjukdomen men även för att man som sjuksköterska ska ha möjlighet att 

uppmärksamma, identifiera och undervisa unga kvinnor då vi tror att det finns ett stort 

mörkertal av kvinnor som lever med vestibulit utan att veta om det.  
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