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Sammanfattning 

Bakgrund: Provocerad vulvodyni är ett smärttillstånd som innebär smärta vid provokation av 

vaginan, exempelvis beröring eller penetration. Fysioterapi är förstahandsvalet vid 

behandling. Det saknas forskning kring vilken fysisk aktivitetsnivå (FA) de drabbade 

kvinnorna har och vilken tilltro de har till sin förmåga att vara fysiskt aktiva.  

Syfte: Undersöka och kartlägga underlivssmärta, FA och tilltro till sin förmåga att vara 

fysiskt aktiv hos en grupp med provocerad vulvodyni och jämföra resultatet med en 

kontrollgrupp. Även undersöka om det finns något samband mellan kvinnor med provocerad 

vulvodynis skattade underlivssmärta och FA samt FA och tilltro till sin förmåga att vara 

fysiskt aktiv.  

Metod: Tvärsnittsstudie med icke-experimentell design. Deltagarna var kvinnor mellan 18–

40 år. De med provocerad vulvodyni inkluderades i undersökningsgruppen (n=29) och de 

utan inkluderades i kontrollgruppen (n=32). Deltagarna rekryterades via enkätutskick i fem 

facebookgrupper.  

Resultat: Undersökningsgruppen ägnade mindre tid åt vardagsmotion jämfört med 

kontrollgruppen, men det var ingen signifikant skillnad avseende fysisk träning samt den 

sammanlagda fysiska aktiviteten en vanlig vecka, skattat med Socialstyrelsens indikatorfrågor 

för fysisk aktivitet. Undersökningsgruppen hade en lägre tilltro till sin förmåga att vara fysiskt 

aktiv skattat enligt Swedish Exersice Self-Efficacy Scale jämfört med kontrollgruppen. I 

undersökningsgruppen fanns ett signifikant samband mellan FA och tilltro till sin förmåga att 

vara fysiskt aktiv men inte mellan skattad underlivssmärta och FA.  

Slutsats: Resultatet antyder att kliniska insatser bör fokusera på att undersöka och stärka 

kvinnornas tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv i syfte att öka deras FA. Vidare 

forskning behövs på ämnet. 
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Abstract 

Background: Provoked vulvodynia (PV) is a condition involving pain upon provocation of 

the vagina, for example touch or penetration. Physiotherapy is the first choice for treatment. 

There is a lack of research on the physical activity level (PA) of the affected women and their 

self-efficacy of being physically active (SE-PA).  

Aim: To investigate vulva pain, PA and SE-PA in a group with PV and compare the results 

with a control group. Also investigate whether there is any relationship between women with 

PV estimated vulva pain and PA as well as PA and SE-PA.  

Method: Cross-sectional study with non-experimental design. The participants were women 

between 18–40 years old. Those with PV were included in the study group (n=29) and those 

without were included in the control group (n=32). The participants were recruited by posting 

a survey in five Facebook groups. 

Results: The study group spent less time on everyday exercise compared to the control group, 

but there was no significant difference regarding physical exercise and total amount of 

physical activities during a normal week, estimated with the National Board of Health and 

Welfare's indicator questions for physical activity. The study group had a lower SE-PA as 

assessed according to the Swedish Exercise Self-Efficacy Scale, compared to the control 

group. In the study group, there was a significant relationship between PA and SE-PA, but not 

between estimated vulva pain and PA.  

Conclusion: The result suggests that clinical interventions should focus on investigating and 

strengthening women's SE-PA in order to increase their PA. Further research is needed. 

Keywords: Vulvodynia, Pain, Self-efficacy, Exercise 
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Bakgrund 

Vulvodyni  

Vulvodyni, även kallat vestibulit, är ett kroniskt smärttillstånd karakteriserat av obehag i form 

av en stickande, brännande smärta och/eller ömhet i vaginan (1). Vulvodyni är ett mycket 

vanligt förekommande tillstånd med en uppskattad prevalens från 8,3 till 16% hos kvinnor 

(2). Rapporterade konsekvenser för individer med tillståndet är avbrott i det personliga livet, 

flertaliga effekter på den sexuella funktionen, relationsproblem, psykologisk stress och 

nedsatt livskvalitet (3). Av dessa fall är provocerad vulvodyni den vanligast rapporterade 

subkategorin som förekommer innan klimakteriet och står för 7–8% av fallen (1). Provocerad 

vulvodyni skiljer sig från huvuddiagnosen då smärtan utlöses av provokation som att tryck 

appliceras, beröring eller försök till penetration av vaginan. Detta orsakar akut, brännande 

smärta lokaliserad vid vaginans öppning (4,5). Provocerad vulvodyni är den vanligast 

förekommande orsaken till sexuell smärta hos unga kvinnor (5). Orsaken till provocerad 

vulvodyni är fortfarande okänd men tänkbara bakomliggande biomedicinska faktorer är: 

vaginal infektion, genetiska eller immunologiska faktorer, hormonella faktorer eller 

prolifiering av nociceptorer och sensitisering (6). Även dysfunktion i bäckenbottenmuskulatur 

ses som en troligt bakomliggande faktor. I behandlingen involveras inslag av psykoterapi, 

fysioterapi samt även farmakologisk behandling, som alla anpassas efter individen (7). 

Fysioterapeutisk behandling av vulvodyni 

Sambandet mellan etiologin bakom vulvodyni och effektiviteten i behandlingen är fortfarande 

okänd (8). Vad som däremot har gått att visa i studier är att det finns fördelar med att 

behandla tillståndet utifrån flera modaliteter (9). Hittills saknas genomförda randomiserade 

kontrollerade studier som undersöker hur effektiva specifika fysioterapeutiska 

behandlingsmetoder för vulvodyni är. Detta konstateras även i en systematisk översikt av 

Statens beredning för utvärdering för medicinsk och social utredning (SBU) (5). Fysioterapi 

som behandling bedöms däremot som mycket effektiv för reducering av smärtan enligt British 

Society for the Study of Vulvar Disease (10) samt ger förbättrad sexuell funktion (5). 

Fysioterapeutiska interventioner som används är bland annat bäckenbottenmuskelträning, 

hemövningar, utbildning, biofeedback och manuella insättningstekniker (5,10). 

Smärta  

International Association for the Study of Pain (IASP) har definierat smärta som “en sensorisk 

och emotionell upplevelse som kan korreleras till verklig eller potentiell vävnadsskada eller 

uttryckas i termer av skada” (11). Övergripande kan man dela in smärta i fyra kategorier: 
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Nociceptiv smärta (till följd av aktivering av nociceptorer), neuropatisk smärta (till följd av 

skada på nervceller), nociplastisk smärta (till följd av störd smärtmodulering) och idiopatisk 

smärta (smärtan kan ej definieras eller att smärtans intensitet inte står i proportion till 

bakomliggande orsak) (12). Akut smärta uppstår när en vävnad skadas och kroppen reagerar 

med en inflammatorisk process vilket främjar läkning av skadan. För de allra flesta försvinner 

den akuta smärtan när det inte finns någon vävnadsskada kvar, men för vissa går inte smärtan 

över utan utvecklas till långvarig smärta. Det innebär att smärtan är ihållande eller 

återkommande under tre månader eller längre tid. Långvarig smärta kan leda till 

sömnproblem, påverka kognitiva funktioner och försämra sinnesstämningen samt 

livskvaliteten (12). Ett sätt att beskriva hur akut smärta blir långvarig är med hjälp av rädsla-

undvikande modellen (13). Modellen beskriver hur smärta till följd av exempelvis en skada 

kan hos vissa individer leda till en ond cirkel av katastroftankar, rörelserädsla, 

undvikandebeteenden och nedstämdhet vilket upprätthåller smärtan. Genom att undvika 

rädsla och katastroftankar och i stället konfrontera smärtan kan man återhämta sig från den 

(13). Då vulvodyni uppstår på grund av ökad muskelspänning i bäckenbottenmuskulaturen 

som leder till ischemi (14), kan smärtan klassas som nocieptiv (12). Smärtan kan dock bli 

långvarig på grund av rädsla, smärtminne, ångest, depression och spänd muskulatur (15).  

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet definieras enligt World Health Organisation (WHO) (16) som kroppsliga 

rörelser producerade av skelettmuskulaturen som kräver energi. Det kan handla om att gå, 

springa, cykla eller utföra någon idrott. Regelbunden fysisk aktivitet för med sig många 

fördelar. Till exempel kan det verka förebyggande för kroniska sjukdomar såsom hjärt-

kärlsjukdomar, stroke, diabetes och ett antal cancersjukdomar. Andra fördelar är att 

regelbunden fysisk aktivitet förebygger högt blodtryck, bidrar till en hälsosam vikt samt att 

det kan förbättra den mentala hälsan och livskvalitén. I WHO:s rekommendationer från 2020 

(16) framgår det att vuxna mellan 18–64 år utan funktionshinder eller kroniska sjukdomar 

rekommenderas att genomföra aerob fysisk aktivitet på måttlig intensitet åtminstone 150–300 

minuter per vecka eller på hög intensitet åtminstone 75–150 minuter per vecka. Dessutom 

rekommenderas muskelstärkande fysisk aktivitet som involverar stora muskelgrupper 

åtminstone två gånger per vecka (16). Fysisk aktivitet kan mätas på olika sätt, exempelvis via 

Socialstyrelsens indikatorfrågor för fysisk aktivitet (17).  

Smärta och fysisk aktivitet 
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Fysisk aktivitet i form av exempelvis promenader, konditionsträning eller styrketräning är en 

vanlig behandlingsmetod vid smärta (12). Det är en behandlingsmetod som har både indirekta 

och direkta fördelar för de flesta patienter som lider av kronisk smärta (18). Fysisk aktivitet 

vid smärta genererar få biverkningar och det leder till minskad smärta, förbättrad fysisk 

funktion och därmed förbättrad livskvalitet (12). Verkningsmekanismerna till den 

smärtlindrande effekten är bland annat att det kroppsegna smärthämmande systemet aktiveras. 

Forskning har dock visat att personer med långvarig smärta är mindre fysisk aktiva till följd 

av bland annat smärta, trötthet, nedstämdhet och rörelserädsla (12). Det finns väldigt lite 

forskning kring sambandet mellan fysisk aktivitet och smärta hos kvinnor med vulvodyni. En 

studie visar att kvinnor med provocerad vulvodyni även är mindre fysiskt aktiva jämfört med 

kvinnor som lider av andra vulvovaginala tillstånd (19) vilket tyder på att smärtan skulle 

kunna vara en påverkande faktor för hur fysiskt aktiva kvinnorna är. 

Tilltro till sin egen förmåga 

Det ursprungligen engelska begreppet Self-efficacy beskrivs som en individs tro på sin 

förmåga att lyckas med en specifik uppgift (20). Det har visats att tilltron till sin egen förmåga 

påverkar faktorer kring beteenden såsom val av specifik aktivitet för beteendet, hur väl man 

presterar samt förmågan att lyckas i utförandet. Ett område där tilltron till sin egen förmåga 

har visats vara en viktig faktor är i förutseende av olika hälsobeteenden. Exempel på 

hälsobeteenden är reduktion av alkoholkonsumtion, att trappa ner och sluta röka samt fysisk 

aktivitet. Fysisk aktivitet är ett hälsobeteende som hos hälsosamma vuxna upprepat visats ha 

ett samband med tilltron på sin egen förmåga. Det finns även en sambandsfaktor kring 

påbörjande och bibehållande av hälsobeteenden vilket inkluderar fysisk aktivitet (20). När det 

kommer till beteenden är människors grad av motivation, känslomässiga tillstånd och 

handlingar mer baserade på vad en person tror sig klara av än på objektiv sanning (21). Detta 

bidrar till att patienter som inte tror på sin förmåga att klara av att fullfölja det 

träningsprogram de blivit ordinerade inte heller gör ett försök att utföra programmet. Vidare 

influeras graden av ambition nerlagd i träningen av individers tilltro till sin egen förmåga. 

Forskning talar för att dra nytta av den vetskapen för att bättre kunna anpassa 

träningsordinationer genom grad av specificering av mål och mängden socialt stöd för att öka 

chansen att träningsordinationer som genomförs (21). Ett mätinstrument som mäter tilltron till 

sin egen förmåga att vara fysiskt aktiv är Swedish-Exercise Self-Efficacy Scale (S-ESES) 

(22).  
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Problemformulering 

Forskningsunderlaget kring behandlingsmetoder för provocerad vulvodyni är bristfälligt (5). 

Det finns evidens för att hög tilltro till sin egen förmåga till att vara fysiskt aktiv korrelerar 

med en högre grad av fysisk aktivitet, men även att smärta korrelerar med en lägre grad av 

fysisk aktivitet (12, 23). Fysisk aktivitet kan emellertid lindra smärta (18). Än så länge finns 

flera kunskapsluckor kring tillståndet att fylla. Då fysioterapi utgör en viktig del i 

behandlingen av provocerad vulvodyni är det ur fysioterapeutisk synpunkt viktigt att 

kartlägga påverkande faktorer och samband kring tillståndet för att ge en så effektiv och 

individanpassad vård som möjligt (5). Författarna av utförd studie har knappt kunnat finna 

någon forskning kring sambandet mellan fysisk aktivitet och smärta hos kvinnor med 

provocerad vulvodyni. I och med detta är det av intresse att undersöka hur fysiskt aktiva 

kvinnor med provocerad vulvodyni är samt vilken tilltro till sin egen förmåga att vara fysiskt 

aktiv de har jämfört med en kontrollgrupp bestående av kvinnor utan vulvodyni eller andra 

funktionsnedsättande smärttillstånd. Vidare finns det intresse för att undersöka hur smärtan 

hos kvinnor med provocerad vulvodyni associerar med deras fysiska aktivitetsnivå.  

Syfte  

Studiens syfte var att undersöka hur fysiskt aktiva kvinnor med provocerad vulvodyni är samt 

vilken tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv de har jämfört med en kontrollgrupp 

bestående av kvinnor som inte lider av vulvodyni eller någon annan funktionsnedsättande 

smärta. Vidare syftade studien till att undersöka sambandet mellan kvinnor med provocerad 

vulvodynis smärta och deras fysiska aktivitetsnivå samt sambandet mellan kvinnornas tilltro 

till sin förmåga att vara fysiskt aktiv och deras fysiska aktivitetsnivå.  

Frågeställningar 

1. Hur fysiskt aktiva är kvinnor med diagnostiserad provocerad vulvodyni skattat med 

Socialstyrelsens indikatorfrågor jämfört med en kontrollgrupp bestående av kvinnor 

utan vulvodyni eller annan självrapporterad funktionsnedsättande smärta? 

2. Hur skiljer sig tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv skattat enligt Swedish-

Exercise Self-Efficacy Scale (S-ESES) hos kvinnor med diagnostiserad provocerad 

vulvodyni jämfört med en kontrollgrupp bestående av kvinnor utan vulvodyni eller 

annan självrapporterad funktionsnedsättande smärta? 

3. Hur ser sambandet ut mellan smärta skattat enligt numerisk smärtskattningsskala 

(NRS) och fysisk aktivtetsnivå skattat enligt Socialstyrelsens indikatorfrågor hos 

kvinnor med provocerad vulvodyni? 
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4. Hur ser sambandet ut mellan tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv skattat enligt 

S-ESES och fysisk aktivitetsnivå skattat enligt Socialstyrelsens indikatorfrågor hos 

kvinnor med provocerad vulvodyni? 

Metod 

Design 

Studien var en tvärsnittsstudie med icke-experimentell design. Det var även en kvantitativ och 

deskriptiv studie (24). Deskriptiv innebär att studiens data har organiserats och sammanställts 

med hjälp av tabeller och/eller diagram och sammanfattande mått som till exempel 

medianvärde och kvartilavstånd har redovisats på ett överskådligt sätt för att därmed vara lätt 

att förstå (24). Studien har haft en korrelerande design då samband har studerats, samt en 

komparativ design då två grupper har jämförts (25,26).  

Urval  

Kvinnorna som ingick i studien valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (26). Enkäten (se bilaga 

1) har tillsammans med ett informationsbrev skickas ut till fem facebookgrupper (se bilaga 2). 

För att öka den externa validiteten har en åldersmässig avgränsning gjorts (24). Då de flesta 

kvinnor med provocerad vulvodyni är yngre och inte har uppnått menopaus var ett 

inkulsionskriterium att deltagarna är mellan 18 och 40 år (6). Kontrollgruppen fick ej skatta 

eventuell underlivssmärta högre än 2 enligt NRS då den minsta kliniskt signifikanta 

skillnaden för NRS är 1,39±1,05 (27).  

Undersökningsgrupp 

Inklusionskriterier: 

• Vara kvinna 

• Vara i åldern 18–40 år 

• Ha blivit diagnosticerad med provocerad vulvodyni/vestibulit de senaste 5 åren 

Kontrollgrupp 

Inklusionskriterier:  

• Vara kvinna 

• Vara i åldern 18–40 år 

Exklusionskriterier: 
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• Ej ha någon form av diagnosticerat smärttillstånd eller annan självrapporterad 

funktionsnedsättande smärta 

• Ej skatta eventuell underlivssmärta högre än 2 enligt NRS 

Datainsamlingsmetoder 

Enkäten inleddes med två bakgrundsfrågor gällande ålder och om personen lider av 

provocerad vulvodyni eller inte (se bilaga 1). Därefter fick personen skatta sin allmänna 

smärta enligt den numeriska skattningsskalan (NRS). Efter det följde de två frågeformulären 

Socialstyrelsens indikatorfrågor för fysisk aktivitet och Swedish Excercise Self-Efficacy 

Scale. Uppsala universitets enkätsystem KURT användes. 

Enkäten publicerades i sammanlagt fem olika facebookgrupper som alla riktar sig till kvinnor 

med eller utan underlivssmärta: 

• FITT LIFE Underliv och Hälsa 

• Vestibulit och uretrit  

• Nu snackar vi VESTIBULIT 

• Vestibulit 

• Girltalk SWE 

Datainsamlingen pågick mellan vecka 35–36 hösten 2022.  

Mätinstrument 

NRS är ett smärtskattningsinstrument där personen skattar sin smärta mellan 0–10, där 0 

innebär ingen smärta alls, och 10 innebär värsta tänkbara smärta. NRS har god validitet och 

reliabilitet (28). 

Socialstyrelsens indikatorfrågor för fysisk aktivitet (17) består av två frågor. Den första frågan 

handlar och fysisk träning och den andra frågan handlar om vardagsmotion. Frågorna har 

fasta svarsalternativ som representerar hur många minuter de ägnar åt fysisk aktivitet 

respektive vardagsmotion varje vecka. Enkäten har utvecklats för att räkna ut 

“aktivitetsminuter”. Varje svarsalternativ omvandlas till en siffra, se figur 1.  

Aktivitetsminuter räknas ut genom att multiplicera siffran som representerar svaret på frågan 

om fysisk träning med 2 och addera siffran som representerar svaret på frågan om 

vardagsmotion (2 * fysisk träning + vardagsmotion). Minsta värdet är 3 och högsta värdet är 

19 (17). Ett gränsvärde är satt till 11, vilket motsvarar lägsta rekommenderade nivån av fysisk 
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aktivitet enligt WHO:s rekommendationer (16,17). Socialstyrelsens indikatorfrågor för fysisk 

aktivitet har god validitet i jämförelse med andra beprövade enkätfrågor om fysisk aktivitet, 

och formuläret har god förmåga att identifiera otillräckligt aktiva individer. Formuläret har 

även stark kombination av specificitet och sensitivitet (17). 

Figur 1. Figuren visar de två frågorna med svarsalternativ i Socialstyrelsens indikatorfrågor för fysisk aktivitet. 

Den gula siffran till vänster om respektive svarsalternativ är den siffra som används vid beräkning av 

aktivitetsminuter (17).  

Swedish Exercise Self-efficacy Scale (S-ESES) är ett formulär bestående av 10 påståenden 

där individen får skatta hur säker hen är till sin förmåga att vara fysiskt aktiv (22). Det finns 

fyra svarsalternativ per fråga; inte alls säker (1 poäng), ganska säker (2 poäng), säker (3 

poäng) och helt säker (4 poäng). Poängen som representerar respektive svarsalternativ 

adderas för varje påstående till en totalpoäng. Lägst antal poäng är 10 och maximal poäng är 

40. Ju högre poäng desto högre tilltro har individen till sin förmåga att vara fysiskt aktiv. 

Formuläret har hög relativ reliabilitet vilket medför att det är rekommenderat att använda vid 

jämförelse mellan olika grupper (22). Det är även en valid metod för att mäta tilltro till 

förmågan att vara fysiskt aktiv (29). För fullständigt frågeformulär se bilaga 4.  

Genomförande 

Författarna kontaktade administratörerna för fyra av facebookgrupperna (Girltalk – SWE, 

FITT LIFE – Underliv och hälsa, Vestibulit, samt Vestibulit och uretrit) i syfte att få tillåtelse 

att publicera enkäten tillsammans med ett informationsbrev (se bilaga 3). Endast 

administratören för en av grupperna svarade och valde att själv publicera enkäten tillsammans 

med informationsbrevet i gruppen. I samråd med handledaren publicerades enkäten 

tillsammans informationsbrevet i de tre andra grupperna samt med uppmaningen att 

administratörerna fick radera inlägget om det ej passade i gruppen. Då önskat deltagarantal ej 

hade uppfyllts efter 5 dagar skickades en påminnelse ut i grupperna samt att enkäten 
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publicerades med informationsbrevet i ytterligare en facebookgrupp (Nu snackar vi 

Vestibulit). När deltagarantalet hade uppnått 30 i både undersökningsgruppen och 

kontrollgruppen stängdes enkäten.  

Databearbetning 

Insamlingen gjordes via webenkätssystemet KURT och sammanställdes i Microsoft Excel. 

Datan fördes därefter över och analyserades i SPSS. Mätinstrumenten om fysisk 

aktivitetsnivå, tilltron till sin egen förmåga att vara fysiskt aktiv och smärtskattning gav alla 

data som var på ordinalskalenivå (24). Signifikansnivån i samtliga beräkningar sattes till 0,05 

(24).  

Deltagarna i båda gruppernas skattade underlivssmärta enligt NRS redovisades i löpande text 

där medianvärde, interkvartilavstånd samt min-maxvärden framgick.  

Deltagarnas skattade fysiska aktivitetsnivå enligt Socialstyrelsens två indikatorfrågor 

omvandlades till en procentsats för varje svarsalternativ och redovisades i två stapeldiagram, 

ett per fråga (17). De båda gruppernas resultat presenterades jämsides i stapeldiagrammen. 

Antalet aktivitetsminuter beräknades för varje deltagare och presenterades i en lådagram per 

grupp där medianvärde, interkvartilavstånd och min-maxvärden redovisades. Skillnaden 

mellan grupperna analyserades med Mann-Whitney U test (24). Antalet och andelen som 

nådde upp till gränsvärdet 11 i båda grupperna beräknades och redovisades.  

Deltagarnas skattade tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv enligt S-ESES genererade i 

en siffra från 1–4 på vardera av de 10 frågorna i formuläret (22). Genom att addera siffrorna 

på varje fråga räknades en totalpoäng ut. Resultaten från de båda grupperna sammanställdes 

och medianvärde, interkvartilavstånd och min-maxvärden presenterades i två lådagram, ett 

per grupp. Skillnaden mellan grupperna analyserades med Mann-Whitney U test (24). 

Vid beräkning av sambandet mellan undersökningsgruppens smärta skattat enligt NRS och 

fysiska aktivitetsnivå skattat enligt Socialstyrelsens indikatorfrågor användes Spearmans 

rangkorrelationskoefficient då både den beroende variabeln (fysisk aktivitetsnivå) och den 

oberoende variabeln (smärta) var på ordinalskalenivå (24). Av samma anledning användes 

Spearmans rangkorrelationskoefficient även vid beräkning av sambandet mellan 

undersökningsgruppens fysiska aktivitetsnivå skattat enligt Socialstyrelsens indikatorfrågor 

(beroende variabel) och tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv (oberoende variabel) (24). 

Båda sambanden presenterades i varsitt diagram. Korrelationskoefficienten r och p-värde 
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beräknades och redovisades för respektive samband (24). För att bestämma styrkan på 

korrelationskoefficienten användes referensvärden utarbetade av Munro (26). En 

korrelationskoefficient på 0,00–0,25 är ingen eller mycket låg korrelation, 0,26–0,49 är låg 

korrelation, 0,50–0,69 är moderat korrelation, 0,70–0,89 är hög korrelation och slutligen 

0,90–1,00 är mycket hög korrelation (26). 

Etiska överväganden 

Deltagandet i studien var frivilligt. I informationsbrevet som skickades ut i samband med 

enkäten fanns information om vad innebörden av att delta i studien var samt hur deras angivna 

information skulle komma att hanteras. Information gavs ut om att de skulle vara anonyma 

genom hela studien samt att de när som helst genom processen fram till att enkäten var 

inskickad hade möjlighet att avsluta sitt deltagande. Deltagandet kunde inte avslutas efter att 

enkäten var inskickad på grund av anonymitetsskäl, vilket även angavs i informationsbrevet.  

 Datan som samlades in var anonym men innehöll personliga uppgifter om deltagarna och 

lagrades därför på författarnas lösenordskyddade datorer och hanterades så att inga andra än 

studiens författare skulle få ta del av den.  

Risker med studien som på förhand diskuterades var bland annat att en del kvinnor kan känna 

skam och uppleva att det känns genant att tala om vulvodyni då det drabbar kvinnans intima 

regioner. Många är dock medvetna om att det är ett underforskat ämne och kan därför känna 

att det är viktigt att få bidra till ytterligare forskning. Att skatta fysisk aktivitet och tilltro till 

sin förmåga att vara fysiskt aktiv kan eventuellt påverka vissa individer negativt då de blir 

medvetna om deras låga grad av fysisk aktivitet. På samma sätt kan det även sporra vissa 

individer att upprätthålla eller öka sin grad av fysisk aktivitet. Nyttan med studien bedömdes 

överväga riskerna.  

Resultat 

Studiedeltagare 

Totalt registrerades 63 svar i enkäten, varav 32 angav att de blivit diagnosticerade med 

provocerad vulvodyni de senaste fem åren, och därmed utgjorde dessa undersökningsgruppen. 

Resterande 31 angav att de inte blivit diagnosticerade med provocerad vulvodyni de senaste 5 

åren. Två av dessa hade skattat sin underlivssmärta det senaste dygnet högre än 2 enligt NRS 

(4, respektive 8), och exkluderades därför. Därmed blev antalet deltagare i kontrollgruppen 
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29. Samtliga deltagare angav att de var mellan 18–40 år gamla och samtliga deltagare i båda 

grupperna besvarade alla frågor i enkäten.  

Gruppernas skattade underlivssmärta 

Undersökningsgruppens skattade underlivssmärta enligt NRS hade ett medianvärde på 3,5, ett 

interkvartilavstånd på 2,75 och minvärde på 0 samt maxvärde på 9. Kontrollgruppens skattade 

underlivssmärta enligt NRS hade ett medianvärde, minvärde samt interkvartilavstånd på 0. 

Maxvärdet för kontrollgruppen var 1. 

Skillnader i fysisk aktivitetsnivå mellan grupperna 

Graden av fysisk träning bedömdes genom att deltagarna fick besvara frågan ”Hur mycket tid 

ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till exempel löpning, 

motionsgymnastik eller bollsport?” Det vanligaste svaret i båda grupperna var ”mer än 120 

minuter per vecka”. I undersökningsgruppen angav 7 (22%) att de ägnade mer än 120 minuter 

per vecka åt fysisk träning, medan antalet var 10 (34%) i kontrollgruppen (se figur 2). 

Skillnaden i fysisk träning mellan grupperna bedöms som ej signifikant (U=505, p=0,55) (24). 

 

Figur 2: Figuren visar tid ägnad åt fysisk träning under en vanlig vecka. X-axeln visar fysisk träning utifrån 

olika tidsintervall. Y-axeln visar deltagare andelen i procent av antalet som svarat på respektive tidsintervall. 

Graden av vardagsmotion bedömdes genom att deltagarna fick besvara frågan ”Hur mycket 

tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader, cykling eller 

trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången).” Det vanligaste svaret 

i undersökningsgruppen var ”90–150 minuter”, vilket 10 (31%) angav, medan det vanligaste 

svaret i kontrollgruppen var ”mer än 300 minuter”, vilket 10 (34%) angav (se figur 3). 

Skillnaden i vardagsmotion bedöms som signifikant mellan grupperna (U=624, p=0,018) (24). 
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Figur 3: Figuren visar tid ägnad åt vardagsmotion under en vanlig vecka. X-axeln visar fysisk träning utifrån 

olika tidsintervall. Y-axeln visar andelen i procent av antalet deltagare som svarat på respektive tidsintervall. 

Antalet som nådde upp till Socialstyrelsens gränsvärde på 11 avseende aktivitetsminuter var i 

undersökningsgruppen 20 (63%) och 21 i kontrollgruppen (72%). Sett till gruppernas värden 

på aktivitetsminuter var medianvärdet i undersökningsgruppen 13 och interkvartilavstånden 7, 

och i kontrollgruppen var medianvärdet 13 och interkvartilavstånden 8,5 (se figur 4). 

Skillnaden bedöms vara ej signifikant mellan grupperna (U=551, p=0,21) (24). 

 

Figur 4. Figuren visar antalet sammanräknade aktivitetsminuter (Y-axeln) i undersökningsgruppen och 

kontrollgruppen.  
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Skillnader mellan grupperna avseende tilltro till förmågan att vara fysiskt 

aktiv 

I undersökningsgruppen var medianvärdet för tilltron till förmågan att vara fysiskt aktiv 

skattat med S-ESES 26, med ett interkvartilavstånd på 12,5. I kontrollgruppen var 

medianvärdet 32 och interkvartilavståndet 7,5 (se figur 5). Skillnaden bedöms vara signifikant 

mellan grupperna (U=661, p=0,004) (24).  

 

Figur 5: Figuren visar poängsumma för S-ESES (Y-axeln) i undersökningsgruppen och kontrollgruppen 

Sambandet mellan undersökningsgruppens skattade underlivssmärta och 

fysiska aktivitetsnivå 

Korrelationen beräknades utifrån resultaten på den skattade smärtan enligt NRS och 

framräknat värde på aktivitetsminuter. Sambandet mellan undersökningsgruppens skattade 

smärta och fysiska aktivitetsnivå gav en korrelationskoefficient r=0,11 och p=0,55 (se figur 

6). Det tyder på en mycket låg korrelation utan statistisk signifikans (24,26).  
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Figur 6: Figuren visar ett mycket svagt men icke-signifikant samband mellan fysisk aktivitetsnivå och skattad 

underlivssmärta enligt NRS i undersökningsgruppen. Prickarna symboliserar de enskilda enkätsvaren. X-axeln 

visar NRS och Y-axeln visar aktivitetsminuter.  

Sambandet mellan undersökningsgruppens tilltro till sin förmåga att vara 

fysiskt aktiv och fysiska aktivitetsnivå 

Korrelationen beräknades utifrån totalpoängen på S-ESES och framräknat värde på 

aktivitetsminuter. Sambandet mellan undersökningsgruppens tilltro till sin förmåga att vara 

fysiskt aktiv och fysiska aktivitetsnivå gav korrelationskoefficienten r=0,62 och p <0,001 (se 

figur 7). Ju högre tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv desto högre var också den 

fysiska aktivitetsnivån. Det tyder på en moderat korrelation och ett statistiskt säkerställt 

samband (24,26). 
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Figur 7: Figuren visar ett positivt samband mellan fysisk aktivitetsnivå och tilltro till sin förmåga att vara fysiskt 

aktiv skattad enligt S-ESES i undersökningsgruppen. Prickarna symboliserar de enskilda enkätsvaren. X-axeln 

visar tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv och Y-axeln visar aktivitetsminuter.  

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att kvinnor med provocerad vulvodyni ägnade mindre tid åt vardagsmotion 

jämfört med en kontrollgrupp utan provocerad vulvodyni, men att det inte var någon skillnad 

mellan grupperna avseende mängden fysisk träning samt den sammanlagda fysiska aktiviteten 

en vanlig vecka (aktivitetsminuter). Kvinnorna med provocerad vulvodyni hade en lägre 

tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv jämfört med kontrollgruppen. Bland kvinnorna 

med provocerad vulvodyni fanns ett signifikant samband mellan fysisk aktivitetsnivå och 

tilltron till sin förmåga att vara fysiskt aktiv. Däremot fanns inget samband mellan skattad 

underlivssmärta och fysisk aktivitetsnivå.  

Resultatdiskussion 

Kvinnor med provocerad vulvodyni ägnade signifikant mindre tid åt vardagsmotion jämfört 

med kontrollgruppen men det var ingen signifikant skillnad i fysisk träning. Detta kan tänkas 

bero på att vardagsmotion (fysisk aktivitet på måttlig intensitet) för många kan innebära att 

man transporterar sig mellan olika platser via till exempel gång eller cykling. Just dessa två 

transportsätt, och då speciellt cykling, kan för en del med provocerad vulvodyni orsaka smärta 

(4,5,30). Därför kan det tänkas att dessa kvinnor väljer mer passiva transportsätt för att 

undvika ökad smärta, såsom kollektivtrafik eller bil och därmed går miste om värdefull 

vardagsmotion. Författarnas hypotes till anledningen att det inte är skillnad i fysisk träning är 

att den fysiska träningen är mer anpassningsbar. Vid exempelvis styrketräning kan kvinnorna 

välja de övningar som inte orsakar smärta. Författarna av utförd studie anser att det behövs 

ytterligare kvalitativ forskning för att kunna bedöma varför kvinnor med provocerad 

vulvodyni utövar mindre vardagsmotion men inte fysisk träning.  

Medianen för värdet på aktivitetsminuter var i de båda grupperna var 13, vilket är över 11 

som är det gränsvärde som motsvarar WHO:s rekommendationer om att man bör vara fysiskt 

aktiv minst 150 minuter per vecka på måttlig intensitet eller 75 minuter på hög intensitet 

(16,17). Andelen som nådde upp till värdet 11 eller mer i aktivitetsminuter var i denna studie 

63% i undersökningsgruppen och 72% i kontrollgruppen. I en studie av Gerovasili et. al (31) 

från 2015 där den fysiska aktivitetsnivån undersöktes via data från enkäten Eurobarometer 
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2013 i 28 europeiska länder framkommer det att 87,6% i Sverige var tillräckligt fysiskt aktiva 

sett till WHO:s rekommendationer och 12,4% var inaktiva. I en serie enkätstudier Hälsa på 

lika villkor utförda av Folkhälsomyndigheten 2016–2021 (32) framkommer det att år 2021 

uppnådde 66% av den svenska befolkningen WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet. 

Data från 2021 visar även att 72% av de svenska kvinnorna i åldern 16–44 år samt 67% av 

kvinnorna i åldrarna 16–84 år uppnådde rekommendationerna (32). Det är stor skillnad 

avseende uppskattad fysisk aktivitetsnivå mellan de två olika studierna, varav studien från 

Folkhälsomyndigheten (32) stämmer mer väl överens med resultatet från utförd studie. Detta 

skulle kunna bero på att samma mätinstrument för fysisk aktivitetsnivå användes. I studien av 

Gerovasili et. al (31) användes en modifierad version av The International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) och i studien av Folkhälsomyndigheten (32) användes Socialstyrelsens 

indikatorfrågor. I kontrollgruppen i utförd studie var det samma andel som nådde upp till 

WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet som Folkhälsomyndighetens data för kvinnor i 

åldern 16–44 från 2021 (72%) (32). Andelen som nådde upp till rekommendationerna i 

undersökningsgruppen i utförd studie var dock lägre än andelen för svenska kvinnor i helhet 

(63% mot 67%) (32). Skillnaden mellan de båda gruppernas skattade fysiska aktivitet i utförd 

studie bedömdes dock ej som signifikant. Ytterligare studier med större antal deltagare krävs 

för att mer tillförlitligt besvara frågan hur fysiskt aktiva kvinnor med provocerad vulvodyni 

är.  

En studie utförd i Sydafrika 2017 (33) har jämfört bland annat självrapporterad fysisk 

aktivitetsnivå (mätt med IPAQ) samt objektivt mätt fysisk aktivitetsnivå (mätt med 

stegräknare) mellan en grupp med långvarig smärta och en kontrollgrupp utan långvarig 

smärta. I studien framkommer det att det är ingen signifikant skillnad i självrapporterad fysisk 

aktivitetsnivå mellan de två grupperna, däremot var den objektivt mätta fysiska 

aktivitetsnivån signifikant lägre i gruppen med långvarig smärta jämfört med kontrollgruppen 

(33). Att det inte är någon signifikant skillnad i den självrapporterade fysiska aktivitetsnivån 

stämmer väl överens med utförd studie, men för att jämföra den objektivt mätta fysiska 

aktivitetsnivån mellan kvinnor med och utan provocerad vulvodyni krävs ytterligare studier 

med användning av lämpliga rörelsemätare.  

Mellangruppsberäkningen avseende tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv tyder på att 

kvinnor med provocerad vulvodyni har en signifikant lägre tilltro till sin förmåga att vara 

fysiskt aktiv jämfört med kvinnor utan vulvodyni. I en svensk studie från 2022 (34) framkom 

det, till skillnad från i utförd studie, att det inte fanns någon signifikant skillnad i tilltron till 
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sin förmåga generellt (skattat via General Self-Efficacy Scale) mellan en grupp med långvarig 

smärta och en kontrollgrupp utan långvarig smärta. Skillnad i resultat mellan den studien och 

utförd studie kan förklaras med att ett icke fysisk aktivitets-specifikt formulär för tilltro till sin 

förmåga använts, att deltagarna hade andra smärtlokalisationer, att båda könen fanns 

representerade samt att åldersspannet var större. Skogbergs studie (34) visade dock att de 

personer som har högre tolerans mot trycksmärta hade högre tilltro till sin förmåga samt högre 

skattad fysisk aktivitetsnivå. Även om Skogbergs studie (34) berörde personer med långvarig 

smärta (inte specifikt provocerad vulvodyni) och mätte generell tilltro till sin förmåga och inte 

specifikt för fysisk aktivitet så är det intressant att reflektera kring kopplingen mellan 

känslighet för trycksmärta och skattad tilltro till sin förmåga. Eftersom personer med 

provocerad vulvodyni upplever provokation i form av exempelvis tryck mot vagina som mer 

smärtsamt än en person utan diagnosen (35), så kanske det kan finnas ett liknande samband i 

denna population. Mer här behövs mer forskning.  

Vid undersökning av sambandet mellan underlivssmärta och fysisk aktivitetsnivå i 

undersökningsgruppen fann författarna av denna studie en mycket låg korrelation utan 

statistisk signifikans. Detta talar emot tidigare forskning gällande smärta och fysisk 

aktivitetsnivå. Exempelvis jämfört med en artikel från 2022 (36) undersökt sambandet mellan 

fysisk aktivitetsnivå och smärta i den spanska befolkningen. I studiens resultat framgår det att 

en högre fysisk aktivitetsnivå korrelerade med mindre smärta bland deltagarna (36). I studien 

framgår det dock inte vilken typ av smärta eller smärtlokalisation deltagare hade. Författarna 

av utförd studie har inte kunnat finna någon forskning kring just underlivssmärta och hur det 

påverkar den fysiska aktivitetsnivån. Vissa typer av fysiska aktiviteter som generar tryck på 

vagina, till exempel cykling, kan vara problematiska för vissa personer med provocerad 

vulvodyni (4,5,30). En systematisk översikt från 2018 över kvalitativa studier bland kvinnor 

med vulvodyni (37) visar på att det för många inte är de fysiologiska konsekvenserna, det vill 

säga smärtan, som är det största problemet i vardagen, utan snarare de psykosociala 

konsekvenserna. Mot bakgrund av detta kan resultatet i utförd studie tolkas som att just 

underlivssmärta inte påverkar den fysiska aktivitetsnivån i nämnvärd utsträckning, men 

författarna anser att större studier med fler deltagare krävs för att besvara frågeställningen.  

Det fanns ett positivt samband mellan undersökningsgruppens tilltro till sin förmåga att vara 

fysiskt aktiv och deras skattade fysiska aktivitetsnivå. Författarna av utförd studie har ej 

funnit forskning gällande tilltro till sin förmåga att vara fysisk aktiv och fysisk aktivitetsnivå 

hos kvinnor med provocerad vulvodyni. I en svensk studie utförd på artrospatienter från 2020 
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(38) framkommer det dock att en hög tilltro till sin förmåga att hantera smärta och vardagliga 

aktiviteter (mätt via Arthritis Self-Efficacy Scale-SWE) hade en positiv effekt på smärta och 

fysisk aktivitet. En annan studie från 2022 utförd på patienter som fått en cancerdiagnos (39) 

visar att en låg tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv minskade patienters sannolikhet att 

delta i fysisk aktivitet, och därmed drar Depenbush et. al (39) slutsatsen att interventioner för 

att öka patienters tilltro till sin förmåga att hantera hinder och barriärer för fysisk aktivitet kan 

vara effektiva för att öka den fysiska aktivitetsnivån. Båda dessa formulär för att mäta tilltro 

till sin egen förmåga är inte densamma som använts i utförd studie, men resultaten kan tyda 

att en allmänt hög tilltro till sin förmåga har en positiv inverkan på den fysiska 

aktivitetsnivån. Det framgår även i en systematisk översiktsartikel från 2020 (40) att i tre av 

fyra granskade artiklar som bland personer med olika sjukdomar undersökte sambandet 

mellan fysisk kondition och tilltron till sin förmåga att vara fysiskt aktiv fanns det ett positivt 

samband mellan de två variablerna. I sin tur har en god fysisk kondition har tenderat korrelera 

med en högre fysisk aktivitetsnivå (41, 42). De jämförda studierna har dock haft olika design 

och mätmetoder och därmed går det inte att dra slutsatsen att det finns ett positivt samband 

mellan fysisk aktivitetsnivå och tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv, utan mer 

forskning krävs på området.  

Metoddiskussion 

Att använda Facebook för att få deltagare till studien har varit relativt smidigt. Det kan tänkas 

att en stor andel av kvinnorna i åldersgruppen 18–40 år använder Facebook. De som lider av 

provocerad vulvodyni kan känna en samhörighet genom att gå med i en facebookgrupp där 

det är flera som lider av tillståndet, och därmed är dessa facebookgrupper bra att använda för 

att rekrytera deltagare till undersökningsgruppen. De som inte använder Facebook eller är 

med i de facebookgrupper som användes hade dock ingen möjlighet att delta i studien, vilket 

kan ses som en nackdel.  

Författarna av utförd studie inte fick kontakt med någon av administratörerna för fyra av de 

fem facebookgrupper som användes för att få tillåtelse att publicera enkäten. För att ändå 

möjliggöra att studien skulle gå att utföra som planerat valde författarna i samråd med 

handledaren att publicera enkäten tillsammans med informationsbrevet i dessa fyra 

facebookgrupper. Längst ner i inlägget uppmanades administratörerna att radera inlägget om 

de ansåg att det inte passade in i gruppen. Endast administratören för en av grupperna valde 

att radera inlägget, då det bröt mot en av gruppens regler om att enkäter ej får publiceras, 

vilket författarna hade missat. Ett alternativ till att författarna av utförd studie publicerade 
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enkäten i facebookgrupperna hade varit att administratören själv fick publicera enkäten i sin 

facebookgrupp, vilket den enda av administratören som svarade valde att göra, men då de 

flesta administratörer ej svarade på författarnas meddelande var detta ej möjligt på grund av 

tidsbrist. Trots att inlägget i en av grupperna raderades rekryterades tillräckligt många 

deltagare till både undersökningsgrupp och kontrollgrupp.  

Genom att enkäten var digital och även publicerades digitalt så resulterade det i att det relativt 

snabbt kom in tillräckligt många deltagare till undersökningsgruppen och kontrollgruppen. 

Deltagarna kunde även själv välja när de ville utföra enkäten och hur mycket tid de ville 

avsätta för den. Författarna hade även möjlighet att stänga enkäten när tillräckligt många 

deltagare rekryterats och därefter enkelt föra över data till Excel och SPSS för beräkning. En 

nackdel med datainsamlingsmetoden var dock att det inte gick att hindra deltagare från att 

besvara enkäten mer än en gång. För att förhindra detta hade det krävts att varje deltagare 

hade tillgång till en personlig anonymitetskod som skulle fyllas i för att enkäten skulle bli 

möjlig att besvara. Författarna av utförd studie hade dock inte tillgång enkätprogram som 

möjliggjorde detta, samt att det hade försvårat arbetet ifall varje potentiell deltagare skulle 

erhålla en personlig anonymitetskod.  

För att säkerställa att samtliga deltagare i undersökningsgruppen hade aktuella 

vulvodynidiagnoser var ett av inklusionskriterierna att man hade fått diagnosen de senaste 

fem åren. Därmed exkluderades personer som fått sin diagnos för mer än fem år sedan och 

fortfarande hade besvär av underlivssmärta. Två personer i kontrollgruppen hade skattat en 

högre underlivssmärta än 2 enligt NRS, vilket innebar att de exkluderades från studien. Det 

skulle kunna tänkas att dessa två personer egentligen lider av provocerad vulvodyni, men har 

fått sin diagnos för mer än fem år sedan, alternativt att de lider av provocerad vulvodyni men 

ej har fått sin diagnos. Under frågan ”Jag har blivit diagnosticerad med provocerad vulvodyni 

de senaste fem åren” hade det förutom svarsalternativen ”Ja” och ”Nej” kunnat finnas ett 

tredje svarsalternativ: ”Jag har blivit diagnosticerad för mer än fem år seden/har besvär men 

inte fått en diagnos”. De deltagare som då hade kryssat i det tredje alternativet hade 

fortfarande exkluderats från studien men författarna hade fått mer insikt i vad bortfallet beror 

på.  

Ett av inklusionskriterierna för båda grupperna vara att man skulle vara mellan 18–40 år 

gammal. Deltagarna kunde dock inte uppge sin ålder mer specifikt. För att kunna tolka 

resultatet bättre och ytterligare kunna diskutera resultatets generaliserbarhet hade deltagarna 
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fått uppge antingen sin specifika ålder, eller vilket åldersspann man tillhör (exempelvis 18–30 

år och 30–40 år).  

Eftersom författarna av utförd studie valde att inte låta deltagarna i studien ange olika 

bakgrundsfaktorer såsom sysselsättning, sysselsättningsgrad, familjesituation, eventuell 

graviditet, intressen, med mera, är det inte möjligt att dra några säkra slutsatser kring fysisk 

aktivitetsnivå, tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv och underlivssmärta mellan och 

inom grupperna. Exempelvis kan familjesituationen och sysselsättningsgraden påverka ens 

möjlighet att vara fysiskt aktiv och graviditet kan tänkas påverka underlivssmärtan. 

Författarna av utförd studie hade inte tänkt på detta när enkäten skickades ut, men fick i 

efterhand insikt i att mer bakgrundsinformation om deltagarna bör ha inhämtats för att kunna 

diskutera och generalisera resultatet ytterligare. 

Vid val av formulär för att låta deltagarna skatta sin fysiska aktivitetsnivå stod valet mellan 

den korta svenska versionen av IPAQ (IPAQ-SF) och Socialstyrelsens indikatorfrågor. Den 

senare valdes eftersom den svenska versionen av IPAQ-SF inte hade fasta svarsalternativ, 

vilket bedömdes skulle försvåra databearbetningen, samt att en studie funnit att de som fyllde 

i formuläret tenderade att överskatta sin fysiska aktivitetsnivå (43). En nackdel med att 

använda formulär likt Socialstyrelsens indikatorfrågor för fysisk aktivitet för att bedöma 

fysisk aktivitetsnivå kan vara att det är svårt att minnas exakt hur lång tid man den senaste 

veckan varit fysiskt aktiv eller genomfört vardagsmotion. För att objektivt kunna mäta 

deltagarnas fysiska aktivitet hade accelerometer kunnat användas. Det hade dock inte varit 

ekonomiskt eller praktiskt möjligt för författarna av utförd studie att förse samtliga deltagare 

med accelerometer. Därför valdes formulär som mätmetod för fysisk aktivitetsnivå.  

Författarna av utförd studie har inte kunnat finna något annat svenskt formulär som 

undersöker tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv än S-ESES. Det har inte heller funnits 

många psykometriska studier gjorda på formuläret eller där det används som mätinstrument, 

men de studier som författarna har funnit har visat på god reliabilitet samt att majoriteten av 

patienter och vårdpersonal upplever S-ESES som relevant och lätt att förstå (22). Ytterligare 

forskning har visat sig behövas för att bedöma formulärets validitet (22, 29). Att formuläret 

inte har använts mycket i forskning har upplevts försvåra möjligheten att jämföra resultatet i 

utförd studie med andra studier. Därför har främst jämförelser skett med studier som har andra 

former av tilltro till sin förmåga som mätinstrument.  
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Etikdiskussion 

I studien valdes att definiera sig som kvinna som ett inklusionskriterie för både 

undersökningsgruppen och kontrollgruppen. Valet av begrepp medför en risk att personer 

med vagina men som inte definierar sig som kvinnor upplever diskriminering då 

undersökningen utesluter dessa. Anledningen till att just gruppen avgränsades till kvinnor och 

inte vaginabärare i största allmänhet var på grund av bristen på studier och författarna valde 

därför att som många andra studier begränsa gruppen till kvinnor. Diskussionen fördes fram 

och tillbaka mellan författarna som vägde fördelen med att studien blir mer generaliserbar när 

det kommer till den stora populationen kvinnor men att konsekvensen blir att de som bär 

vagina men inte definierar sig som kvinnor fortsatt blir exkluderade i forskningen.  

Ytterligare en grupp som utelämnas ur studien trots smärtproblematik är de som lider av 

underlivssmärta men inte fått en diagnos. Dessa sorterar exklusionskriterierna bort vilket kan 

ses som negativt i etisk bemärkelse då dessa personer inte behandlas i studien och därmed inte 

kan generaliseras till dessa. Därmed leder inte studien till förbättrad vård för denna grupp trots 

att de av samma grad kan lida av smärta och problematik kopplad till denna. Kopplat till detta 

och eventuella uteblivna grupper går valet av begreppet vestibulit att diskutera. 

Det råder en del blandade meningar kring vad begreppet vestibulit innebär och det används 

blandade begrepp i litteraturen för att beskriva samma patologiska tillstånd (30). Enligt 

vetenskapen används ofta begreppet vestibulodyni men det mest använda begreppet i 

vardagligt tal tycks vara vestibulit (30). För att nå samförstånd med så många deltagare som 

möjligt valde författarna att använda begreppet vestibulit vid kommunikation med studiens 

deltagare.  

 I denna studie fattade författarna beslutet att definiera vestibulit som provocerad vulvodyni 

och utelämnar därmed den grupp som lider av vulvodyni men där smärtan inte är kopplad till 

provokation. Detta kan väcka etisk konflikt grundad i att de individer som lider av annan form 

av vulvodyni kan känna sig bortprioriterade eller förbisedda av studien då det förekommer 

även andra former av vulvodyni som även kan benämnas som vestibulit och de därför borde 

ha inkluderats. 

Klinisk nytta och framtida forskning 

Den kliniska nyttan av studien blir förhoppningsvis att fysioterapeuter och andra vårdgivare 

på ett mer adekvat sett kan utforma behandling för personer som lider av vestibulit utifrån ett 

biopsykosocialt perspektiv. Resultatet av studien pekar mot att kvinnor drabbade av 
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provocerad vulvodyni tenderar att ha en låg grad av vardaglig fysisk aktivitet samt lägre tilltro 

till att klara av att vara fysiskt aktiva i jämförelse med kvinnor utan smärta. Detta tillsammans 

med påvisad kunskap om att tilltro till sin förmåga och fysisk aktivitet har ett samband (20) 

gör att en förstärkning av drabbade kvinnors tilltro till deras förmågor att vara fysiskt aktiva 

kan vara motiverat som en del av behandlingen för kvinnor med provocerad vulvodyni.   

Till följd av studiens resultat som påvisar ett samband mellan tilltro till sin förmåga att vara 

fysiskt aktiv och fysisk aktivitetsnivå anser författarna att ytterligare relevant forskning vore 

kring hur man går till väga för att stärka drabbade kvinnors tilltro till sin förmåga att vara 

fysiskt aktiva. Författarna föreslår att detta undersöks kvalitativt för att noggrant fånga in både 

biopsyko- och sociala faktorer. För att ytterligare kartlägga sambandet kring hur kvinnor med 

vulvodyni är mindre fysiskt aktiva i sin vardag skulle ett intressant undersökningsområde vara 

om dessa kvinnor även var mindre fysiskt aktiva innan de drabbades av sina besvär. Detta för 

att mer ingående granska relationen om hur sambandet förhåller sig och vilken faktor som 

leder till den andra. 

Ett visst underlag finns för användningen av studien då författarna ser en relativ 

generaliserbarhet av studiens resultat. Nackdelar i denna studie som påverkar 

generaliserbarheten är att det är förhållandevis små undersöksgrupper för att vara 

representativa för alla kvinnor i åldrarna 18–40 år. Deltagarna är dessutom alla inhämtade via 

facebookgrupper där flertalet hade inriktning på kvinnohälsa. Detta gör att studien eventuellt 

går att applicera på just dessa grupper men blir mindre generaliserbar för icke-

facebookanvändare. Faktorer som kan anses stärka generaliserbarheten är avgränsningen 

kring år efter diagnostisering samt uteslutandet av annan typ av smärta. Detta gör att studien 

blir mer adekvat att tillämpa på den återstående gruppen. En faktor av stor vikt som dock gör 

att resultat av utförd studie är svårt att tillämpa samt generalisera är det faktum att studiens 

grupper är förhållandevis okända för författarna. Det skulle generellt behövas mer information 

om deltagarna i de båda grupperna för att kunna dra slutsatser kring det som studien är menad 

att undersöka. 

Generellt är nuvarande behandlingar av kvinnlig sexuell dysfunktion generellt få och 

ineffektiva (44). Resultaten skulle om de kompletterades och användes med försiktighet bidra 

med kunskap kring hur diagnosen är kopplad till tilltro till sin förmåga och fysisk aktivitet 

vilket gör att vi kan behandla och hjälpa patienter från fler infallsvinklar och på så vis 

förbättra kvaliteten av behandlingen. Bland annat behövs en omfattande kartläggning av 



   
 

 22  
 
 

smärtan hos de kvinnor som drabbas (9). Författarna av utförd studie ser även behov av 

kvalitativa studier på vad det är som gör att kvinnor med vulvodyni är mindre fysiskt aktiva 

och vad som skulle underlätta för dem att vara mer fysiskt aktiva. I framtida forskning finns 

även en stor relevans i att undersöka vilka aktiviteter i vardagen som går att klassa som 

vardagsmotion som personer med vulvodyni känner sig mest begränsade i samt begränsande 

och underlättande faktorer. Även mer information om och ett tydligare kartläggande av detta 

skulle kunna leda till bättre stöd för att kvinnorna ska klara av att vara mer fysiskt aktiva.  

Vidare är interventionsstudier något det råder stor brist på i området (44). Författarna anser att 

det finns ett behov av interventionsstudier som undersöker effekten av specifika behandlingar 

utöver farmaka som behandling och där fler aspekter av kvinnlig sexuell dysfunktion 

behandlas såsom exempelvis biopsykologiska aspekter. Detta då redan existerande forskning 

använder breda doseringsintervall av tillämpade behandlingar vilket gör dem svåra att 

standardisera (45). Ytterligare en brist i existerande forskning är det finns begränsat med 

randomiserade och placebokontrollerade studier (45).  

 

Konklusion 

Denna enkätstudie visade att drygt 60% av deltagande kvinnor med provocerad vulvodyni 

uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet. De utför träning i samma utsträckning som 

kvinnor utan provocerad vulvodyni men har en signifikant lägre grad av vardagsmotion. Då 

det fanns ett moderat samband mellan kvinnornas fysiska aktivitetsnivå och tilltro till sin 

förmåga att vara fysiskt aktiva antyder detta att kliniska insatser bör fokusera på att undersöka 

och stärka kvinnornas tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiva i syfte att öka deras fysiska 

aktivitetsnivå. Det behövs dock fler randomiserade kontrollerade studier på en större 

population för ett mer generaliserbart resultat gällande hur fysiskt aktiva kvinnor med 

vulvodyni är samt vilka behandlingsinsatser som kan stärka deras tilltro till sin förmåga att 

vara fysiskt aktiv och i förlängningen öka deras fysiska aktivitetsnivå.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkäten 

Jag godkänner deltagande i studien  

☐ Ja 

☐ Nej 

Jag har blivit diagnostiserad med provocerad vulvodyni/vestibulit de senaste 5 åren 

☐ Ja 

☐ Nej 

Jag är mellan 18–40 år gammal 

☐ Ja 

☐ Nej 

  

Smärtskattning 

På en skala mellan 0–10, där 0 är ingen smärta alls och 10 är värsta tänkbara smärtan, hur 

skulle du skatta din underlivssmärta när den varit som värst under det senaste dygnet? 

☐ 0 

☐ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

☐ 6 

☐ 7 

☐ 8 

☐ 9 

☐ 10 

  

Fysisk aktivitetsnivå 
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Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till 

exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport? 

☐ 0 minuter/Ingen tid 

☐ Mindre än 30 minuter 

☐ 30–60 min (0,5–1 timme) 

☐ 60–90 minuter (1–1,5 timme) 

☐ 90–120 minuter (1,5–2 timmar) 

☐ Mer än 120 min (mer än 2 timmar) 

  

Hur mycket ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader, cykling 

eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången). 

☐ 0 minuter/Ingen tid 

☐ Mindre än 30 minuter 

☐ 30–60 minuter (0,5–1 timmar) 

☐ 60–90 minuter (1–1,5 timmar) 

☐ 90–150 minuter (1,5–2,5 timmar) 

☐ 150–300 minuter (2,5–5 timmar) 

☐ Mer än 300 minuter (mer än 5 timmar) 

  

Tilltron till den egna förmågan att klara fysiska aktiviteter 

Beskriv hur säker du känner dig på att du kan klara av regelbunden fysisk aktivitet och 

träning. (Kryssa bara för ett påstående.) 

  

Jag är säker på att jag kan övervinna hinder och utmaningar för fysisk aktivitet och träning om 

jag försöker tillräckligt mycket 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 
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Jag är säker på att jag kan hitta på sätt att vara fysisk aktiv och träna  

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan uppnå de mål jag sätter upp för min fysiska aktivitet och träning 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att när jag ställs inför ett hinder för fysisk aktivitet och träning kan jag hitta 

flera lösningar för att övervinna hindret 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan vara fysiskt aktiv och träna även när jag är trött 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan vara fysiskt aktiv och träna även när jag är nedstämd 

☐ Inte alls säker 
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☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan vara fysiskt aktiv eller träna även utan stöd från min familj eller 

mina vänner  

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan vara fysiskt aktiv eller träna utan hjälp från sjukgymnast/terapeut 

eller tränare 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan motivera mig till att komma igång med fysiska aktiviteter/träning 

igen efter att jag gjort ett uppehåll ett tag 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan vara fysiskt aktiv eller träna även om jag inte har tillgång till gym 

eller en tränings- eller rehabiliteringsanläggning 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 
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☐ Säker 

☐ Helt säker 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till deltagare 

Hej! 

  

 

 

Vi är två studenter som läser termin 6 på fysioterapeutprogrammet på Uppsala universitet och 

är just i färd med att genomföra vårt examensarbete. Vårt arbete syftar till att undersöka 

sambandet mellan fysisk aktivitet och vestibulit samt vilken tilltro en person med vestibulit 

har till sin förmåga att vara fysiskt aktiv. Vi vill även jämföra detta med en kontrollgrupp 

bestående av kvinnor utan vestibulit. Vestibulit kallas även provocerad vulvodyni och innebär 

smärta i underlivet som utlöses av till exempel beröring. Vi intresserar oss för detta då vi 

uppmärksammat att det finns en kunskapslucka inom området. Genom att utforska ämnet mer 

hoppas vi kunna bidra till att utveckla kvalitet och behandling för kvinnor i framtiden. 

För att kunna vara med och delta i studiens undersökningsgrupp krävs att du: 

• Ha blivit diagnostiserad vestibulit av läkare någon gång under senaste 5 åren 

• Vara mellan 18 och 40 år gammal 

För att vara med i studiens kontrollgrupp ska du: 

• Vara mellan 18 och 40 år gammal 

• Ej diagnostiserats med ett smärttillstånd eller lida funktionsnedsättande smärta 

Deltagandet i studien innebär att du kommer få besvara en enkät som beräknas ta cirka 10 

minuter att besvara. Enkäten innehåller frågor om skattning av underlivssmärta, fysisk 

aktivitetsnivå och tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv. Det är frivilligt att delta och du 

kan avbryta ditt deltagande under tiden som enkäten fylls i. Du är anonym under hela studien. 

Dina svar kommer behandlas så att obehöriga ej kommer åt dem och de överförs krypterat till 

databasen KURT och raderas när examensarbetet är godkänt. På grund av anonymiteten 

kommer vi inte kunna plocka bort dina svar är enkäten väl är inskickad. Enkäten kommer 

sammanställas och resultaten kommer redovisas på gruppnivå. Examensarbetet kommer 

finnas tillgängligt via Uppsala Universitets DiVA-portal under 2023. 

Vi är mycket tacksamma om du vill hjälpa oss i vårt examensarbete genom att delta i studien! 

För att komma till enkäten följ nedanstående länk:  

 

Vid eventuella frågor kan du kontakta oss eller vår handledare: 

Ellinor Boholm Kylesten, fysioterapeutstudent 

Anna Junsved, fysioterapaeutstudent 
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Helena Igelström, universitetslektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, fysioterapi 

Om ni som är administratörer inte anser detta inlägg vara passande ber vi om ursäkt på 

förhand och ber er i sådana fall plocka ner detta. 
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Bilaga 3 – Informationsbrev till administratörer 

Hej! 

 

 

 

 

 

 

Vi är två studenter som läser termin 6 på fysioterpeutprogrammet på Uppsala universitet och 

ska nu påbörja genomförandet av vårt examensarbete. Vårt arbete syftar till att undersöka 

sambandet mellan fysisk aktivitet och vestibulit samt vilken tilltro en person med vestibulit 

har till sin förmåga att vara fysiskt aktiv. Vi vill även jämföra detta med en kontrollgrupp 

bestående av kvinnor utan vestibulit. Vestibulit kallas även provocerad vulvodyni och innebär 

smärta i underlivet som utlöses av till exempel beröring. Vi intresserar oss för detta då vi 

uppmärksammat att det finns en kunskapslucka inom området. Genom att utforska ämnet mer 

hoppas vi kunna bidra till att utveckla kvalitet och behandling för kvinnor i framtiden. 

  

För att kunna genomföra arbetet behövs kvinnliga deltagare som vi med ert tillstånd hoppas 

nå genom ett inlägg i bland annat denna facebookgrupp. Vi söker deltagare till både 

undersökningsgruppen och kontrollgruppen.  

För att vara med i undersökningsgruppen ska kvinnorna: 

• Ha blivit diagnostiserad med vestibulit av läkare de senaste 5 åren 

• Vara mellan 18 och 40 år gammal 

För att vara med i kontrollgruppen ska kvinnorna: 

• Vara mellan 18 och 40 år gammal 

• Ej för nuvarande lida av en smärtdiagnos eller lida funktionsnedsättande smärta 

 

Deltagandet i studien innebär att fylla i en enkät som beräknas ta ca 10 minuter att besvara. 

Enkäten innehåller frågor om skattning av underlivssmärta, fysisk aktivitetsnivå och tilltro till 

sin förmåga att vara fysiskt aktiv. Det är frivilligt att delta och det går att avbryta deltagandet 

under tiden som enkäten fylls i. Deltagaren kommer vara anonym under hela studien. Svaren 

kommer behandlas så att obehöriga ej kommer åt dem och de överförs krypterat till databasen 

KURT och raderas när examensarbetet är godkänt. På grund av anonymiteten kommer vi inte 

kunna plocka bort svaren när är enkäten väl är inskickad. Enkäten kommer sammanställas och 

resultaten kommer redovisas på gruppnivå. Examensarbetet kommer finnas tillgängligt via 

Uppsala Universitets DiVA-portal under 2023. 

 

Det skulle glädja oss mycket om ni vi fick ert godkännande att genom ett inlägg med 

information och bifogat frågeformulär värva deltagare till studien genom eran facebook-

grupp. 

 

Vid eventuella frågor kan du kontakta oss eller vår handledare: 

Ellinor Boholm Kylesten, fysioterapeutstudent 

Anna Junsved, fysioterpaeutstudent 

Helena Igelstgröm, Universitetslektor vid instutitionen för kvinnors och barns hälsa, 

fysioterapi  
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Bilaga 4 – Swedish Excercise Self-Efficacy Scale (S-ESES) 

Beskriv hur säker du känner dig på att du kan klara av regelbunden fysisk aktivitet och 

träning. (Kryssa bara för ett påstående.) 

  

Jag är säker på att jag kan övervinna hinder och utmaningar för fysisk aktivitet och träning om 

jag försöker tillräckligt mycket 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan hitta på sätt att vara fysisk aktiv och träna  

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan uppnå de mål jag sätter upp för min fysiska aktivitet och träning 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att när jag ställs inför ett hinder för fysisk aktivitet och träning kan jag hitta 

flera lösningar för att övervinna hindret 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 
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Jag är säker på att jag kan vara fysiskt aktiv och träna även när jag är trött 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan vara fysiskt aktiv och träna även när jag är nedstämd 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan vara fysiskt aktiv eller träna även utan stöd från min familj eller 

mina vänner  

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan vara fysiskt aktiv eller träna utan hjälp från sjukgymnast/terapeut 

eller tränare 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan motivera mig till att komma igång med fysiska aktiviteter/träning 

igen efter att jag gjort ett uppehåll ett tag 
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☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

  

Jag är säker på att jag kan vara fysiskt aktiv eller träna även om jag inte har tillgång till gym 

eller en tränings- eller rehabiliteringsanläggning 

☐ Inte alls säker 

☐ Ganska säker 

☐ Säker 

☐ Helt säker 

 


