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Sammanfattning 
 

Vulvovaginal smärta är vanligt förekommande och för med sig en rad 
negativa konsekvenser för de kvinnor som drabbas. Syftet med den 
aktuella studien är att undersöka katastroftankar om smärta hos 
kvinnor med vulvovaginal smärta över tid. Data samlades in via 
enkäter från kvinnliga studenter 18-35 år både med och utan 
vulvovaginal smärta vid två mättillfällen med ett års mellanrum. 
Resultatet visar att kvinnor med vulvovaginal smärta rapporterade 
högre grad av katastroftankar om smärta än kvinnor utan smärta. 
Katastroftankar kunde predicera förekomsten av vulvovaginal smärta 
över tid samt bidrog till att förklara skillnader i ångest- och 
depressionssymptom över tid hos kvinnor med vulvovaginal smärta. 
Resultaten indikerar att katastroftankar kan vara en riskfaktor för 
vulvovaginal smärta samt för ökat psykiskt lidande vid detta tillstånd. 

Nyckelord. Vulvovaginal smärta, katastroftankar, rädsla-undvikande, 
communal coping. 
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Abstract 
 

Vulvovaginal pain is common, and brings with it a range of negative 
consequences for the affected women. The aim of the present study is 
to investigate pain catastrophizing in women with vulvovaginal pain 
over time. Data were obtained through questionnaires from female 
students aged 18-35 years both with and without vulvovaginal pain on 
two occasions with one year apart. The results show that women with 
vulvovaginal pain reported higher levels of pain catastrophizing than 
women without pain. Pain catastrophizing predicted the occurrence of 
vulvovaginal pain over time and contributed in explaining differences 
in anxiety and depression symptoms over time in women with 
vulvovaginal pain. The results indicate that pain catastrophizing may 
be a risk factor for vulvovaginal pain as well as for increased 
psychological distress in this condition. 
 
Keywords: Vulvovaginal pain, pain catastrophizing, fear-avoidance, 
communal coping. 
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Tänk om det aldrig går över – katastroftankar och vulvovaginal smärta 

Kvinnors hälsa har traditionellt sett varit ett område som fått relativt lite utrymme i 

vetenskapen. Särskilt kvinnors sexuella hälsa är ett ämne som hamnat i skymundan i både 

psykologisk och medicinsk forskning, där fokus ofta legat på reproduktion snarare än 

sexualitet. Sex är en viktig del av många människors liv (Mulhall, King, Glina, & Hvidsten, 

2008) och har visats vara kopplat till både lycka (Cheng & Smyth, 2015) och livskvalitet (för 

en översikt se Khajehei, Doherty, & Tilley, 2015). På senare år har intresset för kvinnors 

sexuella hälsa ökat, vilket har lett till större kunskap och förståelse för området. 

Ett vanligt hälsoproblem som drabbar många kvinnor är vulvovaginal smärta 

(Thomtén, 2014), och kvinnor som lider av detta är mindre nöjda med sitt sexliv (Gates & 

Galask, 2001). Denna typ av smärta är vanligast i samband med samlag, även om många har 

ont också i andra situationer (Thomtén, 2014). Dessutom kan smärtan skapa stort lidande samt 

påverka både jobb och fritid negativt (Arnold, Bachmann, Rosen, & Rhoads, 2007). Det är 

vanligt att ha vulvovaginal smärta under flera års tid och en betydande del av kvinnorna har 

daglig (Thomtén, 2014), eller till och med konstant smärta (Arnold, Bachmann, Rosen, Kelly, 

& Rhoads, 2006). Trots att denna typ av smärta är vanlig är det många kvinnor som inte söker 

vård (Goldstein & Burrows, 2008; Harlow, Wise, & Stewart, 2001; Thomtén, 2014), och även 

bland de som söker vård är det en stor andel som inte får någon diagnos för sin smärta 

(Harlow et al., 2001). 

För att adressera detta problem och minska lidandet för drabbade kvinnor behövs mer 

forskning för att få kunskap om de processer som ingår i utvecklandet och vidmakthållandet 

av långvarig smärta. Genom att skapa en ökad förståelse för vulvovaginal smärta kan 

riskfaktorer identifieras och behandling anpassas efter dessa (Graziottina & Brotto, 2004). En 

faktor som kan öka risken för att utveckla kronisk smärta är katastroftankar om smärta 

(Sullivan, 1995), vilket har visat sig vara en av de mest robusta psykologiska prediktorerna 
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för smärta (Sullivan et al., 2001). Sambandet mellan katastroftankar och smärta är 

väldokumenterat (Sullivan, 1995), och det är en viktig del i flera förklaringsmodeller gällande 

utvecklandet av långvarig smärta (Sullivan, 2012; Vlaeyen & Linton, 2000).  

Katastroftankar om smärta har även undersökts vid vulvovaginal smärta, men 

forskningen på området är ännu inte så omfattande och det är inte helt klarlagt vilken 

betydelse denna faktor har. Eftersom psykologiska faktorer såsom katastroftankar visats vara 

relevanta vid andra liknande tillstånd, kan det vara viktigt att undersöka dessa även vid 

vulvovaginal smärta. Att studera sambandet mellan katastroftankar och vulvovaginal smärta 

samt relaterade utfall över tid kan öka kunskap och förståelse för problemet. Detta kan på sikt 

medverka till att utveckla mer effektiva behandlingsmetoder och minska lidande för de 

kvinnor som drabbas. 

Definition och prevalens 

I litteraturen inom det aktuella området beskrivs ett flertal begrepp för vulvovaginal smärta, 

bland andra vaginism, dyspareuni och vestibulit. Ett paraplybegrepp som används för att 

beskriva genital smärta med okänd etiologi är vulvodyni (Simonelli, Eleuteri, Petruccelli, & 

Rossi, 2014). En typ av vulvodyni är vestibulit (Simonelli et al., 2014), vilket definieras som 

smärta vid slidmynningen i samband med tamponganvändning, samlag eller andra aktiviteter 

där beröring eller tryck mot området förekommer (Farage & Galask, 2005). En annan typ av 

vulvovaginal smärta är dyspareuni, vilket är ihållande eller återkommande smärta vid vaginal 

penetration eller försök till vaginal penetration eller samlag (Basson et al., 2003). Ett tillstånd 

som också är förknippat med vulvovaginal smärta är vaginism. Vaginism är en ofrivillig 

spänning av musklerna i slidan, vilket gör det svårt att föra in ett finger, en tampong eller en 

penis även om kvinnan uttryckligen önskar detta. Tillståndet karaktäriseras av undvikande av, 

samt rädsla för smärta vilket kan omöjliggöra samlag eller innebära smärta vid penetration 

(Basson et al., 2003).  
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Även om många olika typer av vulvovaginal smärta har beskrivits, har forskning som 

undersökt skillnader mellan olika diagnoser inte visat på samstämmiga resultat (för en 

översikt se, Flanagan, Herron, O’Driscoll, & de Williams, 2015). Exempelvis har det i studier 

varit svårt att tydligt skilja mellan vaginism och dyspareuni (Sungur & Gündüz, 2014). Inom 

det aktuella forskningsområdet har det funnits brist på konsensus i hur olika tillstånd 

definieras (Sungur & Gündüz, 2014), vilket kan vara en orsak till att det inte finns något 

enskilt begrepp som inkluderar alla typer av genital smärta hos kvinnor. I den aktuella 

uppsatsen kommer begreppet vulvovaginal smärta att användas eftersom detta inkluderar alla 

typer av genital smärta hos kvinnor och inte begränsas till smärta i samband med sexuell 

aktivitet. 

Vulvovaginal smärta klassificeras i nuläget som en sexuell dysfunktion (American 

Psychiatric Association, 2013), men detta sätt att definiera kvinnors genitala smärta har fått 

motta kritik. Vulvovaginal smärta är den enda typ av smärta som inte definieras som ett 

smärtsyndrom (Binik, 2005; Thomtén & Linton, 2013), trots att den uppfyller alla kriterier för 

ett sådant syndrom (Binik, 2005). Det är även den enda typ av smärta som kategoriseras 

utifrån den aktivitet som den förhindrar (Binik, 2005;  Thomtén & Linton, 2013), medan 

andra smärtsyndrom definieras utifrån var individen har ont (Binik, 2005).  

Det har föreslagits att vulvovaginal smärta bättre kan förstås som ett smärttillstånd 

eftersom det inte endast innebär smärta i samband med samlag (Bergeron, Rosen, & Morin, 

2011). En studie visade att det bland kvinnor med vulvovaginal smärta var vanligast att 

uppleva smärta vid samlag/penetrerande sex (Thomtén, 2014), dock förekommer inte sådan 

smärta endast vid samlag eller vaginal penetration. En studie visade att 68 procent av kvinnor 

med vulvovaginal smärta hade ont vid andra tillfällen utöver samlag (Danielsson et al., 2000). 

Dessa kvinnor rapporterar även smärta vid andra aktiviteter såsom tamponginsättning, 

urinering (Danielsson, Sjöberg, & Wikman, 2000; Thomtén, 2014), användande av åtsittande 
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kläder, fysisk aktivitet samt vid sexuella aktiviteter som inte är penetrerande (Thomtén, 2014). 

Smärtan är inte heller begränsad till dessa aktiviteter, utan det är vanligt att ha ont i flera 

timmar efter att den smärtsamma aktiviteten är över (Thomtén, 2014). För de allra flesta 

kvinnor är smärtan kvar efter avslutat samlag (Thomtén, Lundahl, Stigenberg, & Linton, 

2014). I en studie rapporterade de flesta kvinnor att de inte hade ont om de undvek 

smärtsamma aktiviteter, medan 30 procent hade ont varje vecka och 10 procent hade ont varje 

dag (Thomtén, 2014). Sammantaget visar detta på en mer mångsidig problematik som inte 

bara innebär sexuell dysfunktion. Detta talar för att vulvovaginal smärta kan vara ett bra 

begrepp för att beskriva dessa tillstånd. 

Prevalens. Förekomsten av vulvovaginal smärta i befolkningen har i olika studier 

visats ligga på olika nivåer. Prevalensen skiljer sig åt beroende på vilka diagnoser som 

studerats, samt hur olika forskare valt att definiera begreppen (Sungur & Gündüz, 2014). I en 

svensk studie uppgav 16 procent av kvinnor i åldern 18-35 att de upplevt återkommande 

genital smärta under de senaste sex månaderna, och ytterligare 10 procent hade upplevt 

återkommande genital smärta under minst sex månader tidigare i livet (Thomtén, 2014). 

Enligt en annan studie rapporterade 35 procent av deltagarna att de upplevt smärta i samband 

med vaginala samlag under den senaste månaden (Song, Jeon, Kim, Paick, & Son, 2008). I en 

studie som studerade förekomsten av sexuell smärta hos både hetero- och homosexuella 

kvinnor rapporterade 17 procent av lesbiska kvinnor och 19 procent av heterosexuella kvinnor 

smärta i samband med sexuell aktivitet (Peixoto & Nobre, 2015). I en studie som inkluderade 

kvinnor med och utan vulvovaginal smärta rapporterade 23 procent av kvinnorna att de 

"alltid" eller "oftast" upplevde smärta under samlag (Farmer & Meston, 2007). 

Vulvovaginal smärta verkar vara vanligare hos yngre kvinnor (Danielsson, Sjöberg, 

Stenlund, & Wikman, 2003; Laumann, Paik, & Rosen, 1999). I en studie varierade 

prevalensen för långvarig dyspareuni hos kvinnor i Sverige mellan 13 procent i gruppen 20-29 
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år och 7 procent i gruppen 50-60 år. Både prevalens och incidens var högre hos yngre 

kvinnor; ju yngre kvinnorna var desto vanligare var det att de hade smärta (Danielsson et al., 

2003). Förekomsten av vestibulit i en amerikansk studie var 21 procent för kvinnor mellan 18 

och 29 år och 15 procent hos kvinnor 30-39 år (Laumann et al., 1999). Vulvovaginal smärta 

har visat sig vara vanligt även bland ungdomar. En studie visade att prevalensen för 

dyspareuni var 20 procent bland ungdomar 12-19 år (Landry & Bergeron, 2009). 

Vulvovaginal smärta förefaller vara ett relativt vanligt problem som förekommer hos 

kvinnor i alla åldrar, men som framför allt är vanligt hos yngre kvinnor. Därmed är det viktigt 

att utöka förståelsen och kunskapen inom detta område både gällande prevalens, orsaker till 

smärtan samt behandling.  

Etiologi och behandling 

Det finns ingen klarlagd enskild orsak till varför kvinnor utvecklar långvarig genital smärta, 

men forskning har kunnat påvisa en rad olika faktorer som ökar risken för eller verkar ha ett 

samband med förekomsten av vulvovaginal smärta (Goldstein & Burrows, 2008). Ett flertal 

psykologiska faktorer har visats spela roll i utvecklandet av denna typ av smärta. Bland annat 

har ångest (Thomtén & Karlsson, 2014), katastroftankar och rädsla-undvikandeföreställningar 

(Thomtén et al., 2014) visats vara riskfaktorer för att rapportera vulvovaginal smärta. Exakt 

vilka faktorer som ligger bakom utvecklandet av smärta kan vara olika från kvinna till kvinna. 

Det är viktigt att förstå riskfaktorer på både individ- och gruppnivå. Detta kan vara 

betydelsefullt för att kunna anpassa behandlingen av vulvovaginal smärta efter etiologi och 

individuella riskfaktorer (Graziottina & Brotto, 2004). 

Ett flertal medicinska faktorer har identifierats som mer vanligt förekommande hos 

kvinnor med vulvovaginal smärta; svampinfektioner (Arnold et al., 2007; Danielsson et al., 

2000; Thomtén, 2014), urinvägsinfektioner (Arnold et al., 2007; Danielsson et al., 2000), 

användning av p-piller (Bouchard, Brisson, Fortier, Morin, & Blanchette, 2002; Goldstein & 
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Burrows, 2008), samt genetiska faktorer (Goldstein & Burrows, 2008). En studie kunde visa 

att de kvinnor som börjat ta p-piller tidigt och tagit dem under längre perioder hade en högre 

risk att rapportera vulvovaginal smärta (Bouchard et al., 2002). I en svensk studie visades 

risken att rapportera vulvovaginal smärta vara dubbelt så hög för de kvinnor som haft 

svampinfektion (Thomtén & Karlsson, 2014) och i en annan rapporterade 87 procent av 

kvinnorna med smärta att de haft svampinfektion jämfört med 28 procent i gruppen utan 

smärta (Danielsson et al., 2000). I ytterligare en studie var rapporterad kronisk 

urinvägsinfektion och svampinfektion de starkaste prediktorerna för kronisk vulvovaginal 

smärta (Arnold et al., 2007). Dock rapporterar många kvinnor att de upplever smärta även 

efter att infektionen gått över (Arnold et al., 2007), därmed går det inte att säga att behandling 

av dessa riskfaktorer räcker för att undvika vulvovaginal smärta.  

Att orsakerna till varför vulvovaginal smärta uppkommer inte är fastställda gör att det 

kan uppstå oklarheter om vilken behandling som är lämplig (Granot, Zimmer, Friedman, 

Lowenstein, & Yarnitsky, 2004). Den tänkta etiologin har ofta påverkat valet av behandling 

(Flanagan et al., 2015) och det är möjligt att även patientens egna föreställningar om smärtans 

orsaker kan påverka detta. Det är inte alla kvinnor med vulvovaginal smärta som söker vård. 

En svensk studie visade att 56 procent hade sökt vård för sin smärta (Thomtén, 2014) medan 

andra studier visar att 60 procent (Harlow et al., 2001) eller 70 procent sökte vård (Goldstein 

& Burrows, 2008). Det verkar alltså vara relativt vanligt att kvinnor som lider av vulvovaginal 

smärta väljer att inte söka hjälp. I en studie var det dessutom 40 procent av de som sökte vård 

som varken fick någon diagnos eller förklaring till sin vulvovaginala smärta (Harlow et al., 

2001). Det finns forskning som pekar på att det är ovanligt att kvinnor med vulvovaginal 

smärta som inte söker hjälp tillfrisknar av sig själva (Granot et al., 2004), medan det finns 

studier som pekar på att spontan remission faktiskt förekommer (för en översikt se, Farage & 

Galask, 2005). Att så många avstår från att söka vård eller inte får någon diagnos trots att de 
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lider av smärta, sammantaget med risken att smärtan inte går tillbaka av sig själv, pekar på 

behovet av att öka medvetenhet och kunskap om vulvovaginal smärta för att hjälpen ska 

kunna nå ut till fler drabbade kvinnor. 

Det finns en rad olika behandlingsformer för vulvovaginal smärta, exempelvis 

biofeedback, kirurgi och fysioterapi (Goldstein & Burrows, 2008; Granot et al., 2004). Andra 

behandlingar är dessutom lokalbehandlande krämer, injektioner och antidepressiva mediciner 

(Goldstein & Burrows, 2008), samt kognitiv beteendeterapi (Granot et al., 2004). När kvinnor 

i en svensk studie fick rapportera vilka behandlingar de fått var lokalbehandlande kräm 

och/eller smärtstillande medicin vanligast, medan avslappningsträning och stödsamtal 

förekom mer sällan. Psykologisk behandling var också ovanligt men var kopplat till mest 

smärtlindring (Thomtén, 2014). En annan studie visade att kirurgisk behandling av 

vulvovaginal smärta var den behandling som gav störst smärtreduktion (Granot et al., 2004), 

medan en metaanalys visade att psykologisk behandling och medicinsk behandling hade lika 

stor effekt (Flanagan et al., 2015). För att kunna erbjuda kvinnor effektiva behandlingar är det 

av stor vikt att öka förståelsen för vilka faktorer som kan vara inblandade i utvecklingen och 

vidmakthållandet av vulvovaginal smärta. 

Konsekvenser av smärta 

Vulvovaginal smärta är kopplat till en rad negativa konsekvenser för de kvinnor som drabbas 

och påverkar flera områden i deras liv. Kvinnor med vulvovaginal smärta rapporterar högre 

grad av sexuell dysfunktion än kvinnor utan sådan smärta (Brauer, Laan, & Ter Kuile, 2006; 

Farmer & Meston, 2007; Thomtén, 2014). De har även visats ha lägre grad av sexuell 

tillfredsställelse än smärtfria kvinnor (Gates & Galask, 2001; Thomtén, 2014). I en studie 

rapporterade kvinnor med vulvovaginal smärta lägre tillfredsställelse med sin nuvarande 

sexuella relation än kvinnor utan smärta, men när de fick skatta hur de upplevt den sexuella 

relationen innan de fick vulvovaginal smärta skiljde de sig inte åt. Dessutom hade 60 procent 
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av kvinnor med vulvovaginal smärta deltagit i sexuell aktivitet eller samlag utan att egentligen 

vilja det under det senaste året. Detta skiljde sig signifikant från kvinnor utan smärta, men de 

skiljde sig inte åt när de fick samma fråga gällande tidigare år, eller gällande om de blivit 

tvingade till sex (Danielsson et al., 2000). I en översiktsartikel drar författarna slutsatsen att 

det finns ett samband mellan vulvovaginal smärta och lägre sexuell tillfredsställelse (Smith & 

Pukall, 2011). Det råder dock oklarhet i huruvida kvinnor med vulvovaginal smärta skiljer sig 

från smärtfria kvinnor då det gäller sexuell frekvens och forskning på området har visat på 

tvetydiga resultat (Danielsson et al., 2000; Gates & Galask, 2001; Thomtén, 2014).  

Vulvovaginal smärta påverkar inte enbart sexuella aspekter av de drabbade kvinnornas 

liv, utan kvinnor med sådan smärta rapporterar också högre grad av psykiskt lidande än 

kvinnor utan smärta (Gates & Galask, 2001). Flera studier visar på att kvinnor med 

vulvovaginal smärta rapporterar högre grad av ångest i jämförelse med smärtfria kvinnor 

(Gates & Galask, 2001; Thomtén & Karlsson, 2014; Thomtén et al., 2014). Gällande 

depression finns det studier som visar att kvinnor med vulvovaginal smärta rapporterar högre 

grad av depression än kvinnor utan smärta (Arnold et al., 2007; Gates & Galask, 2001; 

Thomtén et al., 2014), medan andra studier inte visar några signifikanta skillnader 

(Danielsson et al., 2000; Thomtén & Karlsson, 2014).  

Vulvovaginal smärta kan också påverka psykosociala aspekter av kvinnors liv. I en 

studie rapporterade en fjärdedel av kvinnorna med vulvovaginal smärta att de hade missat 

minst en dag av skola eller jobb det senaste året på grund av smärtan (Arnold et al., 2007). En 

studie fann inga signifikanta skillnader mellan kvinnor med och utan smärta gällande hur väl 

de fungerade på jobbet (Danielsson et al., 2000), medan en annan studie visade att många 

kvinnor med vulvovaginal smärta tyckte att smärtan påverkade både jobb och fritidsaktiviteter 

negativt (Arnold et al., 2007). Majoriteten av kvinnor med smärta upplevde att det var svårare 

att njuta av livet, och kände att de inte hade kontroll över sina kroppar eller liv som en 
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konsekvens av smärtan (Arnold et al., 2007). Gällande skillnader i generell livstillfredställelse 

mellan kvinnor med och utan vulvovaginal smärta pekar forskningen i olika riktningar 

(Arnold et al., 2006; Arnold et al., 2007). En översiktsartikel presenterar forskning som inte 

funnit några skillnader i relationella faktorer mellan kvinnor med och utan vulvovaginal 

smärta (Smith & Pukall, 2011). Två studier hittade inte heller några signifikanta skillnader i 

rapporterade stressnivåer mellan kvinnor med och utan vulvovaginal smärta (Arnold et al., 

2006; Arnold et al., 2007). Andra studier har visat att kvinnor med vulvovaginal smärta i 

högre grad rapporterar andra medicinska problem såsom kronisk trötthetssyndrom, 

fibromyalgi, IBS (Arnold et al., 2007), samt smärta i rygg, nacke eller axlar, huvudvärk och 

mag- och tarmproblem (Danielsson et al., 2000).  

Som beskrivits ovan innebär vulvovaginal ett stort lidande för många, och påverkar 

inte bara kvinnors sexliv utan går ut över en rad områden i livet. Därför är det viktigt att 

identifiera riskfaktorer för att se hur dessa kan bidra till utvecklandet av smärta samt hur de 

inverkar på kvinnors mående över tid.  

Katastroftankar om smärta 

Katastroftankar har definierats som “en överdrivet negativ mental inställning som framkallas 

under en faktisk eller förväntad smärtupplevelse” (Sullivan et al., 2001, s. 53, författarnas 

översättning). Tidigare har begreppet använts främst gällande personer med depression och då 

för att beskriva överdrivet negativt tänkande hos dessa individer (Sullivan, 1995). 

Katastroftankar om smärta är en psykologisk faktor som studerats vid många långvariga 

smärttillstånd, bland annat vulvovaginal smärta (Desrochers, Bergeron, Khalifé, Dupuis, & 

Jodoin, 2009; Thomtén & Karlsson, 2014). 

Patienter med långvariga smärttillstånd rapporterar högre grad av katastroftankar om 

smärta än personer både med och utan smärta i den generella populationen (Boer, Struys, & 

Versteegen, 2012). Katastroftankar har visat sig vara kopplat till ökad smärtupplevelse i 
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många olika patientgrupper och sambandet har hittats i både kliniska och experimentella 

studier (Sullivan et al., 2001). Katastroftankar är kopplat till högre grad av smärtintensitet hos 

personer med kronisk smärta (Boer et al., 2012; Boothby, Thorn, Overduin, & Ward, 2004; 

Peters, Vlaeyen, & Weber, 2005; Severeijns, Vlaeyen, van den Hout, & Weber, 2001; 

Sullivan, Lynch, & Clark, 2005a; Turner, Mancl, & Aaron, 2004), och i den generella 

populationen (Boer et al., 2012; Buer & Linton, 2002; Linton, 2005; Wijnhoven, de Vet, & 

Picavet, 2006). Forskning har även visat på en korrelation mellan katastroftankar om smärta 

och självrapporterad funktionsnedsättning (Arnow et al., 2011; Boothby et al., 2004; 

Severeijns et al., 2001), samt en högre grad av depressionssymptom (Buenaver, Edwards, & 

Haythornthwaite, 2007; Turner et al., 2004) hos patienter med kronisk eller återkommande 

smärta. 

Katastroftankar har inte endast ett samband med smärta utan har även använts för att 

predicera smärta samt olika smärtrelaterade utfall. Katastroftankar kan predicera 

smärtintensitet (Boothby et al., 2004; Linton, 2005; Peters et al., 2005; Severeijns et al., 

2001), funktionsnedsättning (Arnow et al., 2011; Severeijns et al., 2001) och psykiskt lidande 

(Severeijns et al., 2001). Katastroftankar verkar vara en viktig psykologisk faktor både vid 

olika smärttillstånd och i den generella befolkningen. Det är inte bara kopplat till smärta i sig 

utan verkar även vara relevant för psykiskt mående och funktionsnedsättning hos personer 

med smärta. Dessa studiers resultat indikerar att personer med hög grad av katastroftankar 

riskerar att må sämre, uppleva sin smärta som allvarligare och som ett större hinder i 

vardagen.  

Katastroftankar vid vulvovaginal smärta. Katastroftankar kan även vara en viktig 

faktor vid vulvovaginal smärta. Två studier visade att kvinnor med vulvovaginal smärta 

rapporterade högre grad av katastroftankar om smärta än kvinnor utan smärta (Thomtén et al., 

2014; Thomtén & Karlsson, 2014), medan två andra studier inte fann några skillnader (Granot 
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& Lavee, 2007; Pukall, Binik, Khalifé, Amsel, & Abbott, 2002). Däremot visade en annan 

studie att kvinnor med primär vaginism rapporterade högre grad av katastroftankar än kvinnor 

utan smärta, medan kvinnor med dyspareuni inte skiljde sig signifikant från den smärtfria 

gruppen (Borg, Peters, Schultz, & de Jong, 2012). En studie som undersökte negativa tankar 

och föreställningar om vaginal penetration, vilket inkluderar katastroftankar om smärta, fann 

att kvinnor med vulvovaginal smärta hade högre grad av negativa tankar om vaginal 

penetration än smärtfria kontroller. Dessutom visade studien att kvinnor med primär vaginism 

hade högre grad av negativa tankar om vaginal penetration än kvinnor med dyspareuni 

(Brauer, Lakeman, van Lunsen, & Laan, 2014).  

Tidigare forskning har jämfört nivån av katastroftankar om smärta hos kvinnor med 

vulvovaginal smärta med andra smärtpopulationer. En studie fann att kvinnor med 

vulvovaginal smärta hade lika hög grad av katastroftankar om smärta som andra populationer 

med smärta (Thomtén et al., 2014). Vidare har katastroftankar visats ha ett samband med 

samlagssmärta (Desrochers et al., 2009; Thomtén et al., 2014) och i en studie kunde grad av 

katastroftankar även predicera samlagssmärta (Desrochers et al., 2009). Katastroftankar har 

också visat sig vara kopplat till sexuell tillfredsställelse hos kvinnor med vulvovaginal smärta, 

där hög grad av katastroftankar korrelerar med lägre sexuell tillfredsställelse (Lemieux, 

Bergeron, Steben, & Lambert, 2013).  

Det finns få longitudinella studier som undersökt katastroftankar vid vulvovaginal 

smärta, eller vilken roll dessa har vid behandling av tillståndet. Vid andra långvariga 

smärttillstånd har dock katastroftankar om smärta visats vara relativt stabilt över tid (Sullivan, 

Bishop, & Pivik, 1995; Turner et al., 2004), vilket kan indikera att katastroftankar ligger på 

samma nivå om inga interventioner genomförs (Sullivan et al., 1995). Att fokusera på 

smärtkatastrofiering kan vara användbart i behandling av patienter med smärta (Linton, 2005; 

Sullivan et al., 2005a), till exempel visade en studie att minskning av katastroftankar efter 
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psykosociala interventioner predicerade återgång till arbete för patienter med smärta (Sullivan 

et al., 2005b). Katastroftankar om smärta kan även vara relevant för utfall i behandling av 

vulvovaginal smärta. I en behandlingsstudie för vulvovaginal smärta kunde katastroftankar 

om smärta vid baslinjen predicera smärtans svårighetsgrad vid uppföljning efter behandling 

(Desrochers, Bergeron, Khalifé, Dupuis, & Jodoin, 2010). 

Att katastroftankar om smärta har ett samband med så många smärtrelaterade faktorer 

pekar på att detta är en viktig del i hur smärta fungerar. Det verkar även ha ett samband med 

utfall i behandling både av vulvovaginal smärta och andra långvariga smärttillstånd. 

Förståelse för hur katastroftankar och andra psykologiska faktorer interagerar i utvecklandet 

och vidmakthållandet av smärta är av stor vikt för att kunna skapa träffsäkra och effektiva 

behandlingar av vulvovaginal smärta. 

Rädsla-undvikandemodellen 

I behandling och förståelse av kronisk smärta är den biopsykosociala modellen det mest 

accepterade perspektivet (Gatchel, Peng, Peters, Fuchs, & Turk, 2007) och har dessutom 

använts för att studera vulvovaginal smärta (Landry & Bergeron, 2011; Weijmar Schultz et 

al., 2005). Enligt modellen interagerar fysiologiska, psykologiska och sociala faktorer med 

varandra, vilket kan skapa både hälsa och sjukdom samt resultera i smärta. Detta innebär att 

olika faktorer hos individen såsom nervsystem, kognitioner, emotioner, kultur och relationer 

samverkar i utvecklandet av kronisk smärta (Gatchel et al., 2007). 

En modell som utgår från det biopsykosociala perspektivet är rädsla-

undvikandemodellen som utvecklades av Vlaeyen och Linton (2000) utifrån forskning på 

området smärta. Denna modell fokuserar på hur en smärthändelse utvecklas till ett kroniskt 

smärttillstånd och hur detta tillstånd sedan vidmakthålls. Enligt modellen skapas rädsla för 

smärta genom att smärtan tolkas som ett hot, och individen kan då möta smärtan genom 

antingen konfrontation eller undvikande. Den som konfronterar smärtan ökar sin 
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aktivitetsnivå allteftersom skadan läker och smärtan minskar, medan den som undviker 

riskerar att hamna i en ond cirkel som leder till ett kroniskt tillstånd av smärta och 

funktionsnedsättning. I modellen leder rädsla för smärta till undvikandebeteenden och ökad 

uppmärksamhet på smärtstimuli. Denna process leder till slut till funktionsnedsättning och 

depression vilket vidmakthåller smärtupplevelsen. Däremot består tillfrisknandeprocessen 

enligt modellen av att konfrontera rädslan för aktivitet och rörelse, vilket troligare sker om 

individen har en låg grad av smärtkatastrofiering (Vlaeyen & Linton, 2000). 

Då vulvovaginal smärta har likheter med annan kronisk smärta gällande utveckling av 

funktionsnedsättning och konsekvenser, har det föreslagits att även denna smärta kan ses ur 

ett biopsykosocialt perspektiv. Att se vulvovaginal smärta som ett smärttillstånd istället för en 

sexuell dysfunktion gör det möjligt att undersöka det på liknande sätt som annan långvarig 

smärta (Thomtén & Linton, 2013). Det är inte klarlagt hur kronisk smärta utvecklas, men 

rädsla-undvikandemodellen kan anses som en viktig faktor i denna process (Vlaeyen & 

Linton, 2000) och har föreslagits som förklaringsmodell för vulvovaginal smärta (Bergeron et 

al., 2011; Borg et al., 2012; Landry & Bergeron, 2011). Thomtén och Linton (2013) menar att 

det finns stöd för rädsla-undvikandemodellens delar vid vulvovaginal smärta och att 

forskningen på psykosociala faktorer stämmer överens med modellen. De påpekar dock att det 

kan finnas skillnader mellan vulvovaginal smärta och annan smärta, till exempel kan 

interpersonella faktorer vara viktigare vid denna typ av smärta. Därför föreslås ett antal 

anpassningar av modellen (se figur 1), närmare bestämt att partnerrespons och rädslas 

påverkan på sexuell funktion läggs till (Thomtén & Linton, 2013).  

I den anpassade modellen understryks att det kan räcka med ett par smärtsamma 

samlag för att utveckla kronisk smärta, vilket inte nödvändigtvis innebär att en skada uppstått 

(Thomtén & Linton, 2013). Som beskrivits ovan kan vulvovaginal smärta innebära smärta i 

andra situationer än enbart penetrerande samlag, vilket gör det rimligt att tänka att andra 
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Figur 1. Rädsla-undvikandemodellen vid vulvasmärta (erhållen genom personlig 
kommunikation med Johanna Thomtén, Örebro, 11 april, 2016). 
 
smärtsamma upplevelser kan resultera i rädsla för smärta. Enligt den anpassade modellen 

inleds utvecklingen av kronisk vulvovaginal smärta med smärtsamma samlag, varpå vissa 

individer reagerar med katastroftankar (t.ex. “jag kommer aldrig kunna ha sex”) och rädsla för 

smärta. Rädslan kan gå vidare till vigilans för smärtstimuli där kvinnan blir extra uppmärksam 

på hot om smärta (Thomtén & Linton, 2013). Förekomsten av hypervigilans kan leda till att 

öka kvinnans upplevda smärta och det finns teorier om att fokus på smärtsignaler ger mindre 

fokus på signaler om lust och njutning (Payne, Binik, Amsel, & Khalifé, 2005), eller att hitta 

andra copingstrategier (Vlaeyen & Linton, 2000). Enligt modellen leder vigilans till bristande 

upphetsning och lubrikation vilket i sin tur leder till ökad risk för smärta i samband med 

samlag. 

Utöver ökad smärta kan rädsla-undvikandefaktorer även leda till sexuell dysfunktion 

genom att smärta eller rädsla för smärta leder till undvikande av smärtsamma aktiviteter samt 

påverkar lust, upphetsning och lubrikation negativt. Partnerns respons på kvinnans smärta 
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inverkar på samtliga faktorer i modellen, och samtliga delar bidrar till ett förlopp som på sikt 

leder till ökad smärta och funktionsnedsättning (Thomtén & Linton, 2013).  

Flera studier som undersökt vulvovaginal smärta har funnit stöd för faktorer ur rädsla-

undvikandemodellen (Payne et al., 2005; Thomtén et al., 2014). Studier visar att kvinnor med 

vulvovaginal smärta har högre nivåer av hypervigilans för smärta (Payne et al., 2005) och 

rädsla-undvikandeföreställningar (Thomtén et al., 2014) än kvinnor utan sådan smärta. En av 

dessa studier visade att faktorer i modellen var kopplat till undvikande av sexuella aktiviteter 

och var signifikanta prediktorer för smärtintensitet och för att rapportera vulvovaginal smärta. 

Författarna menar att dessa fynd stämmer överens med faktorer i rädsla-undvikandemodellen 

samt att deras resultat överlag stödjer modellen (Thomtén et al., 2014). 

Sammanfattningsvis kan sägas att rädsla-undvikandemodellen kan användas för att 

förklara hur olika faktorer samverkar vid vulvovaginal smärta, men mer forskning är 

nödvändig för att ytterligare klargöra huruvida den anpassade modellen kan appliceras på 

utvecklandet av vulvovaginal smärta. Longitudinella studier behövs för att undersöka om 

faktorer i den anpassade modellen kan användas för att förutsäga förekomsten av 

vulvovaginal smärta över tid. 

Communal Coping Model 

Det har framförts kritik mot rädsla-undvikandemodellen då den inte anses ta tillräcklig hänsyn 

till den sociala kontext som individen befinner sig i (Sullivan, 2012), vilken kan vara särskilt 

betydelsefullt vid vulvovaginal smärta. En modell som tar in individens omgivning och dess 

reaktioner på individens smärta är Communal Coping Model of Catastrophizing (CCM). 

CCM är en förklaringsmodell för sambandet mellan katastroftankar och smärtrelaterade utfall. 

Enligt modellen leder smärtkatastrofiering till ökad smärta genom att personer med hög grad 

av katastroftankar försöker hantera sin smärta i interaktion med andra människor. Detta sker 

genom att de uppvisar mer smärtbeteenden vilket uppmärksammas av omgivningen och ger 
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kortsiktiga vinster i form av empati och stöd (Sullivan, 2012). Smärtbeteenden kan till 

exempel vara grimaser och suckar, eller rörelser som att skydda, röra eller gnugga där man 

har ont (Sullivan, Adams, & Sullivan, 2004). Forskning har visat varierande resultat gällande 

sambandet mellan katastroftankar och smärtbeteenden (Romano et al., 2015; Tsui et al., 

2012). Enligt CCM ökar sannolikheten för att smärtan hanteras tillsammans med andra genom 

att katastroftankar används som kommunikationsmedel (Sullivan et al., 2001). Det har 

föreslagits att smärtbeteenden är ett sätt att kommunicera sin smärtupplevelse, vilket kan ge 

mer stöd från omgivningen (Sullivan, Tripp, & Santor, 2000). Exempelvis fann en studie ett 

positivt samband mellan smärtbeteenden och beskyddande partnerrespons (Romano et al., 

2015). Enligt modellen kan denna kommunikationsstrategi vara effektiv vid akut smärta, men 

kan bidra till att vidmakthålla smärtan då omgivningens stöd kan förstärka smärtbeteenden. 

Långsiktigt leder det dock till att omgivningen inte längre orkar stötta personen och blir mer 

straffande. Detta sätt att hantera sin smärta i interaktion med andra kan alltså bli maladaptivt 

vid kronisk smärta (Sullivan, 2012).  

Gällande sambandet mellan katastroftankar och partnerrespons hos individer med 

långvarig smärta visar studier på skilda resultat (Boothby et al., 2004; Buenaver et al., 2007; 

Romano et al., 2015). I en av dessa studier var katastroftankar relaterat till upplevd 

beskyddande partnerrespons vid en kortare period av smärta, och till lägre grad av 

beskyddande partnerrespons vid en längre period av smärta (Buenaver et al., 2007). Detta är i 

linje med hypotesen i CCM om att katastroftankar på kort sikt kan ge ökat stöd från partnern, 

medan stödet kan minska över tid då smärtan blir långvarig. Både beskyddande och straffande 

partnerrespons har visat sig vara kopplade till smärtintensitet hos patienter med kronisk 

smärta (Boothby et al., 2004; Buenaver et al., 2007). En av studierna visade att de olika 

typerna av partnerrespons korrelerade negativt med varandra, och enbart en straffande respons 

var kopplat till högre grad av depressionssymptom (Buenaver et al., 2007).  
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Forskningsunderlaget för CCM som helhet är ännu inte så stort och de studier som 

gjorts visar tvetydiga resultat. Sammantaget verkar både beskyddande och straffande 

partnerrespons vara kopplat till smärta, medan sambandet till katastroftankar inte är klarlagt. 

Dock kan CCM som modell vara intressant vid vulvovaginal smärta då denna smärta ofta 

uppkommer i interaktion med partnern vid sexuell aktivitet. Partnerrespons kan därför 

möjligen ha en större roll i denna typ av smärta än vid andra långvariga smärttillstånd.  

Partnerrespons vid vulvovaginal smärta 

Sambandet mellan partnerrespons och smärta har undersökts även vid vulvovaginal smärta. 

Inom forskningen för vulvovaginal smärta har flera olika partnerresponser beskrivits, bland 

annat beskyddande respons vilket innebär att partnern reagerar med sympati, uppmärksamhet 

och stöd när kvinnan har ont vid samlag, och straffande respons vilket innebär en kritisk, 

undvikande och fientlig reaktion (Rosen, Bergeron, Leclerc, Lambert, & Steben, 2010).  

Det finns stöd för att en beskyddande partnerrespons är kopplat till högre 

smärtintensitet hos kvinnor med vulvovaginal smärta (Davis, Bergeron, Sadikaj, Corsini-

Munt, & Steben, 2015; Rosen et al., 2010), och att det dessutom kan predicera smärtintensitet 

vid detta tillstånd (Rosen et al., 2010). Sambandet mellan vulvovaginal smärta och straffande 

partnerrespons har undersökts, men har gett tvetydiga svar (Davis et al., 2015; Rosen et al., 

2010). En studie fann en negativ korrelation mellan beskyddande respons och smärtans 

duration, alltså att ju längre kvinnan haft smärta desto mindre upplevde hon en beskyddande 

respons från sin partner (Davis et al., 2015). Detta resultat skulle stödja CCM vid 

vulvovaginal smärta, gällande att beskyddande respons minskar över tid och riskerar att 

övergå i straffande respons från partnern. 

Studier har även undersökt kopplingen mellan partnerrespons och sexuell 

tillfredsställelse samt sexuell funktion. I en studie kunde kvinnans upplevelse av högre grad 

av beskyddande partnerrespons predicera sexuell tillfredsställelse, medan det inte fanns ett 
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samband mellan partnerrespons och sexuell funktion (Rosen et al., 2010). Kvinnor som 

upplevde att partnern hade en straffande respons på deras genitala smärta hade högre 

sannolikhet att fortsätta med smärtsamma samlag. Att partnerrespons påverkade kvinnors 

hanterande av smärta understryker relevansen av att inkludera partnern i behandlingen av 

problemen (Brauer et al., 2014). Utöver detta har partnerns katastroftankar visats vara kopplat 

till både partnerrespons (Davis et al., 2015) och smärtintensitet hos kvinnan (Lemieux et al., 

2013). Detta skulle kunna betona den sociala kontextens framträdande roll i vulvovaginal 

smärta, vilket indikerar vikten av att inkludera relationella faktorer i förståelsen av denna typ 

av smärta. 

Sammanfattning  

Vulvovaginal smärta är ett vanligt problem som drabbar många kvinnor och har en negativ 

påverkan på ett flertal områden i deras liv. Att många kvinnor inte söker vård trots sin smärta, 

eller inte får någon förklaring till sina problem när de söker vård, tyder på att ökad kunskap 

behövs kring detta tillstånd. I den aktuella studien undersöks vulvovaginal smärta som ett 

smärttillstånd, snarare än en sexuell dysfunktion, vilket öppnar upp för att applicera de 

biopsykosociala förklaringsmodeller som används för att förklara andra typer av smärta. En 

viktig del i detta är den sociala kontext som vulvovaginal smärta uppträder i, där partnerns 

respons på kvinnans smärta kan vara en central aspekt. Ett steg på vägen till större förståelse 

kan vara att utifrån dessa modeller undersöka riskfaktorer för utvecklandet och 

vidmakthållandet av vulvovaginal smärta. Något som skulle kunna vara en riskfaktor vid 

vulvovaginal smärta är katastroftankar om smärta, eftersom denna faktor har visats vara viktig 

vid flera långvariga smärttillstånd. De flesta studier som undersökt sambandet mellan 

katastroftankar och smärta är tvärsnittsstudier (Sullivan et al., 2001), vilket gör det svårt att 

uttala sig om kausalitet, riktning på samband eller förändringar över tid. Fler longitudinella 
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studier behövs för att ytterligare öka förståelsen för katastroftankars roll vid vulvovaginal 

smärta. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den aktuella studien är att undersöka katastroftankar om smärta hos kvinnor med 

vulvovaginal smärta över tid. För att klargöra vilket samband katastroftankar kan ha med 

vulvovaginal smärta och för att undersöka smärtrelaterade utfall över tid använder den 

aktuella studien en longitudinell design. Genom att följa deltagarna över ett års tid vill vi 

undersöka om katastroftankar kan vara en riskfaktor för att utveckla vulvovaginal smärta. 

Vidare vill vi ta reda på om katastroftankar om smärta kan påverka sexliv, mående och 

relationer hos de kvinnor som redan har sådan smärta. Detta kan bidra till en förståelse för 

vilken betydelse katastroftankar kan ha för de kvinnor som drabbas av vulvovaginal smärta. 

Vidare kan denna förståelse ge möjligheter för att rikta behandling och screening mot 

relevanta faktorer och på sikt minska lidande för kvinnor med vulvovaginal smärta. 

För att undersöka studiens syfte utformades ett antal frågeställningar: 

1. Finns det skillnader mellan kvinnor med och utan vulvovaginal smärta gällande 

katastroftankar om smärta? Om det finns skillnader, kvarstår dessa över tid? 

2. Kan katastroftankar om smärta predicera förekomsten av vulvovaginal smärta hos 

kvinnor över tid? 

3. Kan katastroftankar om smärta bidra till att förklara skillnader i a) sexuella faktorer 

(tillfredsställelse och funktion), b) psykologiska faktorer (ångest, depression och 

livstillfredsställelse) och c) relationella faktorer (relationell tillfredsställelse och 

partnerrespons) över tid bland kvinnor med vulvovaginal smärta?  

Metod 

Den aktuella studien har en longitudinell design och är baserad på data som insamlats i det 

större forskningsprojektet Sex och Smärta (SoS). Projektet genomförs av forskare på Örebro 
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universitet och Mittuniversitetet i Östersund och syftar till att öka förståelsen för vulvovaginal 

smärta hos kvinnor, i förhållande till psykologiska och relationella faktorer, samt öka 

kunskapen om hur problemen utvecklas över tid. Data samlades in via en enkät som bestod av 

ett flertal självskattningsinstrument och fylldes i vid tre tillfällen av kvinnliga studenter med 

och utan erfarenhet av vulvovaginal smärta. Endast de instrument som är relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar kommer att presenteras. Den aktuella studien använder sig 

av data från mättillfälle ett och tre som hädanefter kommer att benämnas som det första 

mättillfället respektive uppföljningen ett år senare.  

Deltagare 

Deltagare i studien var studerande kvinnor mellan 18 och 35 år från Örebro universitet och 

Mittuniversitetet i Östersund. Totalt samlades 1034 enkäter in, varav 12 exkluderades 

eftersom skriftligt samtycke saknades och 57 på grund av att de inte uppfyllde övriga 

inklusionskriterier. Deltagare exkluderades om de inte fyllt i en samtyckesblankett eller inte 

varit sexuellt aktiva den senaste månaden. Deltagare bedömdes vara sexuellt inaktiva om de 

svarat nej eller utelämnat svar på frågan “Är du sexuellt aktiv? (med dig själv eller en 

partner)”, samt valt svarsalternativet “ingen sexuell aktivitet” på åtminstone hälften av 

frågorna som hade detta svarsalternativ och som behandlade sexuell aktivitet den senaste 

månaden i formuläret Female Sexual Function Index (FSFI). Efter att deltagare som inte 

uppfyllde inklusionskriterierna exkluderats fanns 965 deltagare kvar vid det första 

mättillfället. 

Vid ettårsuppföljningen skickades 923 enkäter ut till alla kvinnor som deltagit vid 

tillfälle ett och som uppgett korrekta adressuppgifter, oavsett om de svarat på enkäten vid 

tillfälle två eller inte. Totalt valde 546 kvinnor att delta, vilket innebar en svarsfrekvens på 53 

procent av de kvinnor som svarade vid mättillfälle ett. Av dessa exkluderades 31 eftersom de 

inte uppfyllde inklusionskriterier. Deltagare inkluderades om de var sexuellt aktiva vid både 
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mättillfälle ett och uppföljningen ett år senare. Antalet deltagare som inkluderades i de 

slutgiltiga analyserna vid uppföljningen var 515. 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka katastroftankar hos kvinnor med 

vulvovaginal smärta över tid. En del i detta var att undersöka skillnader mellan kvinnor med 

och utan vulvovaginal smärta. Därmed valdes ett sample med kvinnor både med och utan 

vulvovaginal smärta. I studiens sample vid mättillfälle ett (N = 965), uppgav 289 av de 

inkluderade kvinnorna (29,9 %) att de upplevt återkommande vulvovaginal smärta under de 

senaste sex månaderna och 671 (69,5 %) uppgav att de inte besvärats av detta. Medelåldern i 

samplet var 23,32 år (SD = 3,419). Av de inkluderade kvinnorna hade 613 (63,5 %) en partner 

och 69 kvinnor (7,2 %) uppgav att de hade barn.  

Av de kvinnor som rapporterade smärta vid det första mättillfället och deltog vid 

uppföljningen ett år senare (n = 159) var det 93 kvinnor (58,5 %) som även hade smärta vid 

uppföljningen och 64 kvinnor (40, 3 %) som inte längre hade smärta. Av de kvinnor som inte 

rapporterade smärta vid det första mättillfället var det 51 kvinnor (14,4 %) som hade smärta 

vid uppföljningen ett år senare och 300 kvinnor (85 %) som inte rapporterade smärta vid 

något av dessa mättillfällen. 

Bortfallsanalys. För att undersöka skillnader mellan svarande vid uppföljningen och 

de som inte svarade vid uppföljningen jämfördes grupperna med χ2-test avseende om de hade 

partner eller inte, samt om de hade smärta eller inte. Analysen visade inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna. Grupperna jämfördes även med t-test på variablerna ålder, 

smärtintensitet, grad av ångest- och depressionssymptom, samt grad av katastroftankar om 

smärta. Inga signifikanta skillnader uppmättes med t-test gällande dessa variabler.  

Procedur 
 
Inför datainsamlingen pilottestades enkäten på fem kvinnor mellan 18-35 år för att testa 

innehåll, information och tidsåtgång.  
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Rekrytering. Rekrytering av deltagare till det första datainsamlingstillfället skedde 

under fyra veckor i oktober och november 2014. Föreläsare kontaktades med en förfrågan om 

att få rekrytera deltagare till studien i samband med en föreläsning och fick även ta del av 

information kring studiens syfte och design. Under rekryteringen fokuserades på större klasser 

för att informationen skulle nå så många kvinnor som möjligt. Totalt rekryterades deltagare 

från 66 klasser, varav 12 från Mittuniversitetet i Östersund och 54 från Örebro universitet. 

Testledare var psykologstudenter som deltog i projektet som en del av sitt examensarbete. 

Inledningsvis informerades klasserna om att studien vände sig till kvinnor mellan åldrarna 18 

och 35. Ingen statistik fördes över hur många av de tillfrågade som valde att delta i studien. 

När övriga lämnat lokalen gavs vidare information om studiens innehåll och syfte till de som 

ingick i målgruppen. Testledarna läste informationen från ett protokoll för att alla grupper 

skulle få samma information. Deltagarna upplystes om studiens syfte, att den vände sig till 

både kvinnor med och utan upplevelser av sexuell smärta, samt informerades om etiska 

riktlinjer. De potentiella deltagarna fick sedan möjlighet att ställa frågor om projektet. Efter 

information om studien fick deltagarna hämta ett kuvert innehållande enkäten, ett 

informationsbrev samt ett samtyckesformulär. Enkät, samtycke och personuppgifter fylldes i 

på plats eller kunde lämnas in vid ett senare tillfälle. Det ifyllda materialet lämnades tillbaka 

till testledarna i ett förslutet kuvert. Som tack för sitt deltagande fick kvinnorna en 

kaffekupong.  

Inför andra mättillfället i februari 2015 skickades kuvert med enkät, informationsbrev 

och praktisk information ut till de kvinnor som deltagit vid mättillfälle ett och som lämnat 

korrekta adressuppgifter. För kvinnor vars korrekta adress inte fanns tillgänglig skickades 

förfrågan om att delta via mail. Vid uteblivet enkätsvar skickades två påminnelser ut. Som 

tack för deltagandet fick deltagarna en biobiljett. Proceduren upprepades för uppföljningen 

under november 2015.  



TÄNK OM DET ALDRIG GÅR ÖVER   28 
 

Etiska överväganden. Studiens syfte är att undersöka vulvovaginal smärta och 

sexuella vanor, vilket kan upplevas som känsligt. Under pilottestningen av enkäten 

rapporterades dock inga upplevelser av integritetskränkning eller obehag. Utöver pilottestning 

gjordes etiska överväganden i överensstämmelse med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades både muntligen och skriftligen 

om att medverkan var frivillig, att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan att uppge 

något skäl till detta, samt att svar kunde utelämnas om någon fråga upplevdes som obekväm. 

Vidare informerades deltagarna om att enkätsvaren avidentifieras och förvaras separat från 

personuppgifter, samt att data analyseras på gruppnivå vilket gör att individuella svar inte kan 

identifieras. Deltagarna fick även information om att samtliga som var delaktiga i 

forskningsprojektet har tystnadsplikt och att endast dessa har tillgång personuppgifter och 

enkätsvar. Deltagarna fick ge sitt skriftliga samtycke till att delta i studien, och fick dessutom 

kontaktuppgifter till ansvariga för studien om de hade frågor eller ville prata om sina 

upplevelser av deltagandet. Personuppgifter samlades in eftersom projektets longitudinella 

design förutsätter möjlighet att kontakta deltagarna för uppföljning. Forskningsprojektet Sex 

och Smärta har godkänts vid regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 2014-407) och 

den aktuella uppsatsen har godkänts av etikgruppen för psykologprogrammet vid Örebro 

universitet.  

Instrument  

Den enkät som användes för att samla in data i projektet var sammansatt av ett flertal 

självskattningsinstrument för att mäta psykologiska och relationella faktorer, samt frågor 

kring bakgrundsvariabler och förekomsten av vulvovaginal smärta. I de fall då svenska 

översättningar av skalorna fanns tillgängliga användes dessa. I två av fallen, Kansas Marital 

Scale och The Global Measure of Sexual Satisfaction, översattes dock instrument från 
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engelska till svenska för projektet utefter de principer för translation and back-translation 

som fastslagits av Världshälsoorganisationen (World Health Organization, 2010). 

Bakgrundsvariabler. Demografiska faktorer hos deltagarna undersöktes med frågor 

om bakgrundsvariabler i likhet med tidigare studier på området (Thomtén, 2014; Thomtén & 

Karlsson, 2014). De bakgrundsvariabler som efterfrågades var ålder, relationsstatus, 

relationens längd, partnerns kön samt om deltagarna hade barn eller inte. 

Sexuell aktivitet. Sexuell aktivitet undersöktes genom frågor som liknar de frågor som 

ställts i tidigare studier (Thomtén, 2014; Thomtén & Karlsson, 2014). Deltagarna fick svara 

på om de under den senaste månaden varit sexuellt aktiva med sig själva eller med en partner, 

vilket användes för att exkludera de deltagare som inte var sexuellt aktiva. 

Vulvovaginal smärta. Förekomsten av vulvovaginal smärta mättes med frågor 

liknande de som använts i annan forskning (Thomtén & Karlsson, 2014). I instruktionerna för 

frågorna om vulvovaginal smärta specificerades att dessa frågor gällde smärta vid 

samlag/beröring av slidmynningen som inte var relaterad till menstruation eller graviditet. 

Deltagarna fick frågan om de besvärats av återkommande smärta vid samlag/beröring av 

slidmynningen under de senaste sex månaderna, vilket besvarades med ja eller nej. Denna 

fråga användes för att dela in deltagarna i två grupper, kvinnor med respektive utan 

vulvovaginal smärta, och utgick från ett av kriterierna för vulvovaginal smärta i DSM-5 

(American Psychiatric Association, 2013). Då tidigare forskning angett sex månader som 

gräns för långvarig vulvovaginal smärta (Thomtén, 2014) användes denna gräns även i den 

aktuella studien.  

Katastroftankar om smärta. För att mäta katastroftankar om smärta användes The 

Pain Catastrophizing Scale (PCS) (Sullivan et al., 1995). Instrumentet består av delskalorna 

ruminering, förstoring och hjälplöshet med totalt 13 påståenden som skattas på en femgradig 

skala. Den aktuella studien avsåg att undersöka katastroftankar om smärta som helhet och 



TÄNK OM DET ALDRIG GÅR ÖVER   30 
 

använde därför skalans totalpoäng. Högre poäng indikerar högre grad av katastroftankar med 

en maximal poäng på 52. PCS har goda psykometriska egenskaper (Van Damme, Crombez, 

Bijttebier, Goubert, & Van Houdenhove, 2002). Cronbach’s alfa uppgår i detta stickprov till 

0,914 vid mättillfälle ett och till 0,918 vid uppföljningen för skalan som helhet. 

Sexuell tillfredsställelse. Grad av sexuell tillfredsställelse mättes med The Gobal 

Measure of Sexual Satisfaction (GMSEX) (Lawrance & Byers, 1995). Deltagaren skattar detta 

genom att besvara frågan “Generellt sett, hur skulle du beskriva ditt sexliv?” på fem olika 

dimensioner, exempelvis från “Dåligt” till “Bra”, som poängsätts från ett till sju. Högre grad 

av sexuell tillfredsställelse ger en högre poäng på skalan där 35 är maximal poäng. Den 

ursprungliga versionen av GMSEX avser att mäta sexuell tillfredsställelse inom en relation, 

men för att bättre passa studiens syften ändrades detta till att också inkludera kvinnor som inte 

är i en fast relation. GMSEX har visats ha god validitet gällande mätning av sexuell 

tillfredsställelse och har en hög test-retest reliabilitet (Mark, Herbenick, Fortenberry, Sanders, 

& Reece, 2014). Cronbach’s alfa uppgår i detta stickprov till 0,906 vid mättillfälle ett och till 

0,898 vid uppföljningen för skalan som helhet. 

Sexuell funktion. Female Sexual Funktion Index (FSFI) avser mäta sexuell funktion 

hos kvinnor (Rosen et al., 2000). Instrumentet består av 19 frågor i de 6 delskalorna: lust, 

upphetsning, lubrikation, orgasm, tillfredsställelse och smärta. Den aktuella studien avsåg att 

undersöka sexuell funktion som helhet och använde därför skalans totalpoäng. Frågorna mäter 

sexuell funktion under de senaste fyra veckorna och svarsalternativen poängsätts mellan noll 

till fem eller ett till fem. Låga värden indikerar låg sexuell funktion och höga värden indikerar 

hög sexuell funktion med 36 som maximal poäng för skalan som helhet, vilket beräknas enligt 

ett särskilt poängsättningssystem (Rosen et al., 2000). FSFI har visat sig ha goda 

psykometriska egenskaper med hög test-retest reliabilitet (Rosen et al., 2000). Cronbach’s alfa 
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uppgår i detta stickprov till 0,938 vid mättillfälle ett och till 0,935 vid uppföljningen för 

skalan som helhet. 

Ångest- och depressionssymptom. Symptom på ångest och nedstämdhet mättes med 

The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond & Snaith, 1983). Skalan har 

två delskalor som behandlar symptom på depression respektive ångest. Formuläret består av 

totalt 14 frågor, med 7 frågor per delskala och 4 möjliga svarsalternativ per fråga. Varje fråga 

ger 0-3 poäng, med 21 som maxpoäng på respektive skala. En högre poäng anger högre nivå 

av symptom. I den aktuella studien har delskalorna använts separat, då detta ger möjlighet att 

studera nivå av ångest och depression var för sig. HADS har visats ha goda psykometriska 

egenskaper för att mäta nivåer av både ångest och depression (Bjelland, Dahl, Haug, & 

Neckelmann, 2002). Cronbach’s alfa uppgår i detta stickprov till 0,846 vid mättillfälle ett och 

till 0,872 vid uppföljningen för delskalan Ångest. För delskalan Depression uppgår 

Cronbach’s alfa till 0,781 vid mättillfälle ett och till 0,832 vid uppföljningen. 

Livstillfredsställelse. Generell livstillfredställelse mättes med Satisfaction with Life 

Scale (SWLS) (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Instrumentet består av fem 

påståenden där deltagaren skattar påståendets giltighet på en sjugradig skala, mellan 

”Instämmer inte alls” och ”Instämmer helt”. Skalan har en möjlig totalpoäng mellan 5 och 35 

där en högre poäng visar på en högre grad av livstillfredsställelse. SWLS har visats ha en god 

validitet (Pavot & Diener, 2008). Cronbach’s alfa uppgår i detta stickprov till 0,846 vid 

mättillfälle ett och till 0,874 vid uppföljningen för skalan som helhet. 

Partnerrespons. För att mäta partnerrespons användes en kort version av West Haven-

Yale Multidimensional Pain Inventory (MPI) (Kerns, Turk, & Rudy, 1985). Skalan behandlar 

i sin originalform kronisk smärta i allmänhet, men i projektet används en kortversion av 

skalan där instruktionerna omvandlats för att specifikt behandla sexuell smärta. För att skalan 

ytterligare skulle relatera till området vulvovaginal smärta omformulerades två items. 
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Instrumentet syftar till att mäta hur ofta kvinnor upplever olika typer av respons från den 

person de oftast har sex med då de upplever sexuell smärta. Instrumentet består av totalt nio 

items i två delskalor, där fyra items behandlar straffande respons och fem beskyddande 

respons. Frågorna består av påståenden som skattas utefter hur ofta partnern reagerar på det 

sätt som anges på en sjugradig skala där noll poäng motsvarar ”Aldrig” och sex poäng 

motsvarar ”Mycket ofta”. En högre poäng motsvarar en högre grad av förekomst av 

beskyddande respektive straffande respons. Maximal poäng för delskalorna är 24 poäng för 

straffande partnerrespons respektive 30 poäng för beskyddande partnerrespons. Skalans 

svenska originalöversättning har goda psykometriska egenskaper (Jakobsson, 2009). 

Cronbach’s alfa uppgår i detta stickprov till 0,722 vid mättillfälle ett och till 0,671 vid 

uppföljningen för delskalan Straffande. För delskalan Beskyddande uppgår Cronbach’s alfa 

till 0,789 vid mättillfälle ett och till 0,813 vid uppföljningen. 

Relationstillfredsställelse. Tillfredsställelse i relationen mättes med Kansas Marital 

Satisfaction Scale (Schumm et al., 1986). Skalan består av tre items där deltagaren skattar sin 

tillfredsställelse med olika aspekter av sin relation på en sjugradig skala där ett motsvarar 

“Extremt otillfredsställd” och sju motsvarar “Extremt tillfredsställd”. En hög poäng innebär 

en högre grad av relationstillfredsställelse med 21 som maximal poäng. Skalans ursprungliga 

syfte var att mäta tillfredställelse inom äktenskapet, men den har visats kunna mäta 

relationstillfredställelse även hos personer som inte är gifta. KMS har visats ha goda 

psykometriska egenskaper för mätning av relationstillfredställelse hos både gifta och ogifta 

par (Graham, Diebels, & Barnow, 2011). Cronbach’s alfa uppgår i detta stickprov till 0,924 

vid mättillfälle ett och till 0,928 vid uppföljningen för skalan som helhet. 

Statistiska analyser 

Inledningsvis hanterades utelämnade svar genom att tillåta ett saknat item på varje skala, 

vilket ersattes med individens medelvärde från resterande items på den aktuella skalan 
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(Downey & King, 1998). Detta gjordes för att undvika risken för att dra felaktiga slutsatsar 

samt för att undvika försvagad power (Acock, 2005). Deltagare som saknade mer än ett item 

på en skala räknades bort i analysen. För skalor där ett item motsvarade över 20 procent av 

skalans totalpoäng tilläts inga utelämnade svar, detta för att inte låta uppskattade värden stå 

för en för stor del av individens totalvärde (Downey & King, 1998). På skalan FSFI tilläts en 

ofullständig delskala och denna ersattes då med individens medelvärde på resterande 

delskalor.  

För att analysera bortfallets effekt på den aktuella studien utfördes en bortfallsanalys 

med χ2-test för nominaldata och oberoende t-test för intervalldata. Cronbach’s alfa användes 

för att analysera den interna konsistensen på samtliga skalor. I den aktuella studien användes 

PCS för att dela in deltagare i grupper av hög, måttlig och låg grad av katastroftankar. Denna 

indelning gjordes utifrån cut-offvärden i PCS-manualen, där de olika grupperna beskrivs ha 

olika hög risk att utveckla kroniska smärtproblem. Låg grad av katastroftankar motsvarade 0-

19 poäng, måttlig 20-29 poäng och hög 30-52 poäng (Sullivan, 1995).  

För att undersöka om samtliga variabler kunde analyseras med parametriska test 

undersöktes normalfördelning samt homogenitet i variansen. För att undersöka eventuella 

univariata outliers användes visuell inspektion med hjälp av boxplots och multivariata outliers 

bedömdes genom Mahalanobis distance (p <,001). I de fall sådana extremvärden upptäcktes 

genomfördes analyser med och utan outliers, och om resultaten av de båda analyserna inte 

skiljde sig åt behölls outliers i analysen. För att undersöka korrelationer mellan de 

utfallsvariabler som var aktuella för studiens frågeställningar och huruvida flera variabler 

kunde testas tillsammans användes Pearsons produktmomentkorrelation. För att göra en 

deskriptiv beskrivning av studiens sample användes bakgrundsvariabler. I alla genomförda 

analyser sattes signifikansnivån till p <,05 om inget annat anges. För att analysera data 

användes IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 23,0.  



TÄNK OM DET ALDRIG GÅR ÖVER   34 
 

För att besvara studiens första frågeställning användes oberoende t-test. Om den 

beroende variabeln inte var normalfördelad i båda grupperna genomfördes det icke-

parametriska testet Mann-Whitney U. I de fall då resultaten var desamma för de parametriska 

och icke-parametriska analyserna presenteras resultat från parametriska test. Eftersom 

upprepade analyser genomfördes användes en Bonferronikorrigering och alfanivån sattes till p 

<,025.  

För att besvara studiens andra frågeställning användes logistiska regressionsanalyser. 

Sannolikheten att rapportera smärta vid uppföljningen undersöktes genom oddskvot i 

grupperna med låg, måttlig och hög grad av katastroftankar om smärta. Gruppen med låg grad 

av katastroftankar användes som typgrupp då detta anses vara förknippat med lägre risk för att 

utveckla kroniska smärtproblem (Sullivan, 1995). Den korrigerade alfanivån sattes till p 

<,025.  

För att besvara studiens tredje frågeställning användes tre multivariata variansanalyser 

(MANOVA) samt en univariat variansanalys (ANOVA). I dessa analyser inkluderades de 

kvinnor som rapporterade smärta vid det första mättillfället, detta för att följa kvinnor med 

smärta över tid. Dessa delades in i de tre grupperna låg, måttlig och hög grad av 

katastroftankar om smärta. Variabler som antogs vara teoretiskt sammankopplade och 

korrelerade måttligt eller starkt med varandra testades tillsammans. Då en MANOVA visade 

på signifikanta gruppskillnader följdes testet upp med ANOVA och post-hoc test. Eftersom 

upprepade tester gjordes med ANOVA korrigerades alfanivån till p <,0125 för dessa analyser. 

I de fall då datan inte var normalfördelad, vilket bedömdes med Shapiro-Wilk test (p <,05), 

eller uppfyllde antaganden för testet transformerades de aktuella variablerna. Då analyser med 

transformerad data gav samma resultat rapporteras resultatet från analyser med 

otransformerad data.  
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Resultat 

Frågeställning 1 

Resultatet av det oberoende t-testet visade att kvinnor som rapporterade vulvovaginal smärta 

vid det första mättillfället (n = 286) hade högre grad av katastroftankar om smärta (M = 18,45, 

SD = 10,81) än kvinnor utan smärta (n = 661, M = 16,35, SD = 9,48) vid det första 

mättillfället, vilket var en statistiskt signifikant medelvärdesskillnad t(483,112) = 2,843, p 

=,005. 

Resultatet av ytterligare ett oberoende t-test vid uppföljningen ett år senare visade en 

statistiskt signifikant medelvärdesskillnad i grad av katastroftankar t(507) = 3,569, p <,0005. 

Kvinnor som rapporterade vulvovaginal smärta vid det första mättillfället (n = 157) hade 

högre grad av katastroftankar om smärta (M = 19,45, SD = 10,28) än kvinnor som inte 

rapporterade smärta vid det första mättillfället (n = 352, M = 16,02, SD = 9,89), även vid 

uppföljningen.  

Dessa resultat visar att kvinnor med vulvovaginal smärta rapporterar högre grad av 

katastroftankar än kvinnor utan smärta och att skillnaderna mellan grupperna dessutom 

kvarstår vid uppföljning ett år senare. 

Frågeställning 2 

En logistisk regression genomfördes i gruppen med de kvinnor som deltog vid båda 

mättillfällena (N = 508), för att klargöra effekten av katastroftankar om smärta vid mättillfälle 

ett på sannolikheten att deltagare rapporterade vulvovaginal smärta vid uppföljningen ett år 

senare. Den logistiska regressionsmodellen var statistiskt signifikant, χ2(1) = 12,309, p <,0005. 

Modellen förklarade 3,4 % (Nagelkerke R2) av variansen i vulvovaginal smärta och 

klassificerade 71,9 % av deltagarna korrekt. Sensitiviteten var 2,1 %, specificiteten var 99,5 

%, det positiva prediktiva värdet var 60 % och det negativa prediktiva värdet var 72 %. Ökad 
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grad av katastroftankar hade ett samband med en ökad sannolikhet för att rapportera 

vulvovaginal smärta vid uppföljning ett år senare.  

 För att tydliggöra resultatet genomfördes ytterligare en logistisk regression där 

sannolikheten att rapportera vulvovaginal smärta vid uppföljningen jämfördes mellan 

grupperna låg (n = 316), måttlig (n = 125) och hög grad av katastroftankar om smärta (n = 61) 

vid mättillfälle ett. Även denna logistiska regressionsmodell var statistiskt signifikant, χ2(2) = 

14,417, p =,001 och förklarade 4,1 % (Nagelkerke R2) av variansen i vulvovaginal smärta. 

Jämfört med gruppen som hade låg grad av katastroftankar var det 1,7 gånger mer sannolikt 

att rapportera vulvovaginal smärta vid uppföljningen, om man tillhörde gruppen med måttlig 

grad av katastroftankar om smärta (oddskvot = 1,701, p =,022, 95% CI, 1,08 till 2,68), samt 

2,84 gånger mer sannolikt att rapportera smärta om man tillhörde gruppen med hög grad av 

katastroftankar vid tillfälle ett (oddskvot = 2,836, p <,0005, 95% CI, 1,6 till 5,0).  

Frågeställning 3  

En multivariat variansanalys (MANOVA) genomfördes för att testa effekten av 

katastroftankar vid tillfälle ett på sexuella faktorer vid uppföljningen ett år senare hos kvinnor 

med vulvovaginal smärta. Två olika sexuella faktorer bedömdes: sexuell tillfredsställelse 

(GMSEX) och sexuell funktion (FSFI), dessa faktorer korrelerade starkt med varandra (r 

=,609, p <,0005) och testades därför tillsammans. Linjära samband fanns inte vilket 

utvärderades genom scatterplot. Skillnaderna mellan grupperna på de kombinerade 

utfallsvariablerna var inte statistiskt signifikanta F(4, 292) = 2,107, p =,080; Wilks' Λ = ,945; 

partial η2 = ,028 (för medelvärden, se tabell 1). 
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Tabell 1.  
 Medelvärden och (standardavvikelser) för de tre grupperna (låg, måttlig och hög grad av 
katastroftankar), gällande sexuell tillfredsställelse och sexuell funktion vid uppföljningen ett år 
senare.  

Not. Sexuell tillfredsställelse, GMSEX; Sexuell funktion, FSFI. Möjlig poäng för skalorna är; GMSEX 
5-35 poäng; FSFI 2-36 poäng. 

 

En annan multivariat variansanalys (MANOVA) genomfördes för att testa effekten av 

katastroftankar om smärta vid mättillfälle ett på psykologiska faktorer vid uppföljning ett år 

senare hos kvinnor med vulvovaginal smärta. Tre olika psykologiska faktorer bedömdes: 

symptom på ångest (HADS Å) och depression (HADS D) samt livstillfredsställelse (SWLS). 

Variablerna HADS Å och HADS D (r =,719, p <,0005), HADS Å och SWLS (r = -,551, p 

<,0005) samt HADS D och SWLS (r = -,528, p <,0005) korrelerade starkt med varandra och 

testades därför tillsammans. Linjära samband fanns vilket utvärderades genom scatterplot. 

Skillnaderna mellan grupperna på de kombinerade utfallsvariablerna var statistiskt 

signifikanta F(6, 300) = 3,239, p =,004; Wilks' Λ = ,882; partial η2 = ,061. 

I tabell 2 redovisas medelvärden och gruppskillnader för samtliga variabler i analysen. 

Uppföljande univariata variansanalyser (ANOVA) visade att symptom på både ångest och 

depression var statistiskt signifikant skilda mellan grupperna med olika grad av 

katastroftankar, medan livstillfredsställelse inte var signifikant olika mellan grupperna. Tukey 

post-hoc test visade att gruppen med hög grad av katastroftankar om smärta rapporterade 

högre grad av ångest än både gruppen med låg och måttlig grad av katastroftankar. Dessa 

skillnader i medelvärde var statistiskt signifikanta, medan det inte fanns några signifikanta 

medelvärdesskillnader mellan personer med låg och måttlig grad av katastroftankar. Gruppen 

 Låg Måttlig Hög 
 

 a b c 
 (n = 85) (n = 36) (n = 29) 
Sexuell tillfredsställelse 26,64 

(5,77) 
22,72 
(9,39) 

24,48 
(7,43) 

Sexuell funktion 26,27 
(6,46) 

24,42 
(9,64) 

25,68 
(6,23) 
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med hög grad av katastroftankar om smärta rapporterade även högre grad av 

depressionsymptom än gruppen med låg grad av katastroftankar. Denna skillnad var statistiskt 

signifikant, medan gruppen med måttlig grad av katastroftankar inte skilde sig signifikant 

varken från gruppen med låg eller hög grad av katastroftankar.  

Då en MANOVA genomfördes med transformerade variabler fanns, utöver de 

skillnader som rapporterats ovan, ytterligare en gruppskillnad i depressionssymptom, där 

personer med hög grad av katastroftankar om smärta hade signifikant högre medelvärde än 

gruppen med måttlig grad av katastroftankar (p =,024). 

Tabell 2.  
Medelvärden och (standardavvikelser) för de tre grupperna (låg, måttlig och hög grad av 
katastroftankar), gällande symptom på ångest och depression vid uppföljningen ett år senare med test 
för skillnader mellan dessa grupper med ANOVA och post hoc. 

Not. Ångest, HADS Å; Depression, HADS D; Livstillfredsställelse, SWLS. Möjlig poäng för skalorna 
är; HADS Å 0-21 poäng; HADS D 0-21 poäng; SWLS 5-35 poäng. fg = frihetsgrader, F = F-värde, 
partiell η2 = effektstorlek. Alfanivån på F-värdet är satt till p <,0125 enligt Bonferronis korrektion. 
Statistiskt signifikanta gruppskillnader påvisade med Tukey post-hoc test med alfanivån satt till p 
<,05. 
 

Ytterligare en MANOVA genomfördes för att testa effekten av katastroftankar om 

smärta vid mättillfälle ett på partnerrespons (MPI) vid uppföljning ett år senare hos kvinnor 

med vulvovaginal smärta. Två olika typer av partnerrespons utvärderades: beskyddande 

partnerrespons (MPI B) och straffande partnerrespons (MPI S). Faktorerna korrelerade 

måttligt och negativt med varandra (r = -,368, p <,0005) och testades därför tillsammans. 

Linjära samband fanns inte vilket utvärderades genom scatterplot. Skillnaderna mellan 

 Låg Måttlig Hög 
 

     

 a 
(n = 89) 

b 
(n = 36) 

c 
(n = 30) 

 
fg 

 
F 

 
p 

partiell 
η2 

Grupp-
skillnader 

Ångest 8,21 
(4,77) 

9,58 
(4,56) 

12,40 
(4,65) 

2, 152 8,970 <,0005 ,106 c>a, b 

Depression 3,93 
(3,22) 

4,83 
(4,21) 

6,63 
(3,09) 

2, 152 6,952 ,001 ,084 c>a 

Livs-
tillfredsställelse 

24,90 
(5,83) 

24,75 
(7,19) 

22,47 
(6,07) 

2, 152 1,796 ,169 ,023  
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grupperna på de kombinerade utfallsvariablerna var inte statistiskt signifikanta F(4, 164) = 

1,946, p =,105; Wilks' Λ = ,911; partial η2 = ,045 (för medelvärden, se tabell 3). 

Tabell 3.  
Medelvärden och (standardavvikelser) för de tre grupperna (låg, måttlig och hög grad av 
katastroftankar), gällande beskyddande och straffande partnerrespons vid uppföljningen ett år senare. 

 Låg Måttlig Hög 
 

 a b c 
 (n = 42) (n = 25) (n = 19) 
Beskyddande partnerrespons 14,65 

(8,65) 
15,52 
(5,93) 

20,21 
(6,94) 

Straffande partnerrespons 2,62 
(3,62) 

1,92 
(2,98) 

1,26 
(1,82) 

Not. Beskyddande partnerrespons, MPI B; Straffande partnerrespons, MPI S. Möjlig poäng för 
skalorna är; MPI B 0-30 poäng; MPI S 0-24 poäng. 

 
En ANOVA genomfördes för att undersöka effekten av katastroftankar om smärta vid 

tillfälle ett på relationstillfredsställelse vid uppföljning ett år senare hos kvinnor med 

vulvovaginal smärta. Denna faktor testades ensam i en ANOVA för att inkludera så många 

deltagare som möjligt i analyserna, eftersom endast de deltagare som hade en partner vid det 

aktuella mättillfället skattade sin relationstillfredsställelse. Skillnaderna mellan grupperna 

gällande grad av relationstillfredsställelse var inte statistiskt signifikanta (se tabell 4). 

Tabell 4.  
Medelvärden och (standardavvikelser) för de tre grupperna (låg, måttlig och hög grad av 
katastroftankar), gällande relationstillfredsställelse vid uppföljningen ett år senare, med test för 
skillnader mellan dessa grupper med ANOVA. 

Not. Relationstillfredsställelse, KMS. Möjlig poäng för skalan är 3-21 poäng. fg = frihetsgrader, F = F-
värde. Alfanivån på F-värdet är satt till p <,0125 enligt Bonferronis korrektion. 

 

 Låg Måttlig Hög 
 

   

 a b c    
 (n = 68) (n = 30) (n = 27) fg F p 
Relationstillfredsställelse 17,21 

(3,12) 
17,30 
(3,93) 

17,22 
(3,47) 

2, 122 ,008 =,992 
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Resultatet av dessa analyser visade att katastroftankar om smärta vid tillfälle ett kunde 

bidra till att förklara skillnader i de psykologiska faktorerna ångest- och depressionssymptom 

vid uppföljningen. Det kunde dock inte bidra till att förklara skillnader i livstillfredställelse, 

sexuella faktorer eller relationella faktorer. Kvinnor som rapporterade vulvovaginal smärta 

och hög grad av katastroftankar vid tillfälle ett rapporterade högre grad av ångest- och 

depressionssymptom vid uppföljning ett år senare.  

Diskussion 

Vulvovaginal smärta är ett vanligt förekommande problem som orsakar lidande för många 

kvinnor. Katastroftankar om smärta har visats vara en viktig faktor i utvecklandet av 

långvarig smärta (Sullivan et al., 2001), och har även undersökts i studier om vulvovaginal 

smärta (Brauer et al., 2014; Desrochers et al., 2009). Syftet med den aktuella studien var att 

undersöka katastroftankar om smärta hos kvinnor med vulvovaginal smärta över tid.  

Resultatet från studiens första frågeställning visar att kvinnor med vulvovaginal 

smärta har mer katastroftankar om smärta än kvinnor utan smärta. Resultaten visar även att 

dessa skillnader består över tid. Detta tyder på att det finns ett samband mellan 

katastroftankar om smärta och vulvovaginal smärta och att det kan vara en viktig faktor vid 

detta tillstånd.  

Resultaten från studiens andra frågeställning visar att katastroftankar om smärta kan 

predicera förekomsten av vulvovaginal smärta över tid. Sannolikheten att rapportera 

vulvovaginal smärta ett år senare var betydligt högre för grupperna av kvinnor som hade 

måttlig eller hög grad av katastroftankar om smärta. De kvinnor som hade hög grad av 

katastroftankar hade mer än dubbelt så hög sannolikhet att rapportera vulvovaginal smärta 

jämfört med de kvinnor som hade låg grad av katastrofankar. Dock förklarade 

katastroftankar endast en liten del av variansen i förekomsten av vulvovaginal smärta. Trots 

detta var katastroftankar om smärta en signifikant prediktor för att rapportera vulvovaginal 
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smärta, vilket indikerar att det kan vara en riskfaktor för utvecklandet och vidmakthållandet 

av vulvovaginal smärta.  

Resultatet av studiens tredje frågeställning visar att katastroftankar om smärta kan 

bidra till att förklara skillnader i psykologiska faktorer, men inte i relationella eller sexuella 

faktorer. Kvinnor med vulvovaginal smärta och hög grad av katastroftankar rapporterade 

högre grad av ångest- och depressionssymptom över tid än kvinnor med låg grad av 

katastroftankar. Katastroftankar om smärta kunde dock inte förklara skillnader i 

livstillfredsställelse, sexuell funktion, sexuell tillfredsställelse, partnerrespons eller 

relationstillfredsställelse över tid. Detta tyder på att kvinnor med smärta som har en hög 

nivå av katastroftankar mår sämre över tid, men att de inte verkar mindre nöjda med sin 

relation, sexliv eller livet i allmänhet.  

Katastroftankar och vulvovaginal smärta 

Katastroftankar om smärta har i tidigare forskning visats vara nära knutet till både smärta 

(Boer et al., 2012; Boothby et al., 2004) och psykiskt lidande hos de som drabbas av smärta 

(Buenaver et al., 2007; Severeijns et al., 2001; Turner et al., 2004). Att kvinnor med 

vulvovaginal smärta i den aktuella studien rapporterar högre grad av katastroftankar än 

kvinnor utan smärta är i linje med resultat från studier om annan smärta. Skillnader har 

påvisats mellan smärtpatienter och individer i den generella populationen gällande 

katastroftankar om smärta (Boer et al., 2012). Den aktuella studien visar att dessa skillnader 

finns även vid vulvovaginal smärta och inte enbart vid andra långvariga smärtsyndrom. 

Ett flertal studier har undersökt skillnader i katastroftankar om smärta mellan 

kvinnor med och utan vulvovaginal smärta. Det finns studier som visat på högre grad av 

katastroftankar hos kvinnor med vulvovaginal smärta (Thomtén et al., 2014; Thomtén & 

Karlsson, 2014), studier som inte funnit några skillnader (Granot & Lavee, 2007; Pukall et 

al., 2002) samt en studie som endast fann skillnader för vissa typer av vulvovaginal smärta 
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(Borg et al., 2012). Tidigare forskning har alltså visat på tvetydiga resultat i denna fråga. 

Den aktuella studiens resultat stödjer de studier som visar att kvinnor med vulvovaginal 

smärta har mer katastroftankar om smärta. Den aktuella studien visade dessutom att 

skillnaderna kvarstod över tid. Graden av katastroftankar om smärta hos kvinnor med och 

utan vulvovaginal smärta i den aktuella studien liknar de värden som uppmätts i en annan 

svensk studie på en generell population med kvinnor 18-35 år, med liknande definition av 

vulvovaginal smärta (Thomtén & Karlsson, 2014). Dock skiljer sig dessa värden från 

studier som använt andra definitioner eller annan design (Borg et al., 2012; Granot & 

Lavee, 2007; Pukall et al., 2002; Thomtén et al., 2014). Exempelvis fann en av studierna att 

kvinnor med vulvovaginal smärta hade lika hög grad av katastroftankar om smärta som 

andra populationer med smärta (Thomtén et al., 2014). Eftersom samtliga kvinnor i den 

aktuella studien rekryterats ur den generella populationen, är det rimligt att tänka att det kan 

vara svårare att upptäcka skillnader mellan kvinnor med och utan smärta än det är i studier 

som jämför en klinisk och generell population. Att kunna påvisa skillnader i katastroftankar 

mellan dessa grupper gör att den aktuella studien bidrar till att ge en tydligare bild av 

katastroftankar och vulvovaginal smärta i den generella populationen.  

Något som ytterligare stärker bilden av katastroftankars betydelse är att deltagarna i 

den aktuella studien fick skatta katastroftankar om generell smärta och inte katastroftankar 

som var specifika för vulvovaginal smärta. Tidigare studier har visat att kvinnor som lider 

av vulvovaginal smärta rapporterar signifikant högre grad av katastroftankar kopplat till 

samlagssmärta än till generell smärta (Granot & Lavee, 2007; Pukall et al., 2002). Att den 

aktuella studien fann skillnader mellan kvinnor med och utan smärta gällande 

katastroftankar om generell smärta kan indikera att katastroftankar om specifik 

vulvovaginal smärta har generaliserats till att gälla även andra typer av smärta. Alternativt 

skulle resultatet kunna bero på att de kvinnor som rapporterade vulvovaginal smärta hade 
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katastroftankar om generell smärta innan de utvecklade smärta. Utifrån den aktuella 

studiens resultat går det inte att avgöra om katastroftankarna kom före smärtan, eller om de 

uppkom i samband med den vulvovaginala smärtan och sedan generaliserades till andra 

typer av smärta. Oavsett förklaring indikerar resultaten att katastroftankar om smärta har en 

betydelse för vulvovaginal smärta. 

Den aktuella studien har kunnat visa att katastroftankar är en signifikant prediktor 

för att rapportera vulvovaginal smärta över tid, vilket kan anses vara ett betydelsefullt 

bidrag till kunskapen om riskfaktorer för vulvovaginal smärta. Andra studier har kunnat 

visa på ett samband mellan katastroftankar om smärta och samlagssmärta (Desrochers et 

al., 2009; Thomtén et al., 2014), samt att katastroftankar kan predicera samlagssmärta 

(Desrochers et al., 2009). Dessa studier har dock använt sig av tvärsnittsdesign och har 

undersökt sambandet inom gruppen med kvinnor som rapporterar vulvovaginal smärta. Den 

aktuella studien bidrar med ett longitudinellt perspektiv och är enligt vår vetskap den enda 

studien som undersökt katastroftankar som prediktor för att rapportera vulvovaginal smärta 

över tid. Studiens resultat visar att det kan vara en riskfaktor, emellertid förklarade 

katastroftankar om smärta en relativt liten del av variansen vilket tyder på att många andra 

faktorer också kan spela in. 

Flera tidigare studier har visat att kvinnor med vulvovaginal smärta mår sämre än 

kvinnor utan sådan smärta (Arnold et al., 2007; Gates & Galask, 2001; Thomtén et al., 

2014; Thomtén & Karlsson, 2014). Dessutom har studier på andra typer av långvariga 

smärttillstånd visat på en koppling mellan katastroftankar om smärta och högre grad av 

psykiskt lidande (Severeijns et al., 2001), samt depressionssymptom (Buenaver et al., 2007; 

Turner et al., 2004). Resultaten av den aktuella studien visar på att dessa samband även 

finns då man undersöker vulvovaginal smärta. Enligt vår vetskap finns det ingen annan 

studie som undersökt kopplingen mellan katastroftankar om smärta och psykiskt lidande 
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över tid hos kvinnor med vulvovaginal smärta. Tidigare studier har kunnat visa att dessa 

kvinnor mår sämre, men har inte undersökt vilken roll katastroftankar spelar i detta. Att den 

aktuella studiens resultat visar på att katastroftankar kan bidra till att förklara skillnader i 

ångest- och depressionssymptom hos kvinnor med vulvovaginal smärta över tid anser vi 

vara en indikation på att katastroftankar om smärta är en bidragande faktor till ökat 

psykiskt lidande vid detta tillstånd. 

De sammantagna resultaten från studiens tre frågeställningar pekar mot att faktorer 

som är aktuella i andra långvariga smärttillstånd också har en betydelse i vulvovaginal 

smärta. Katastroftankar förefaller också ha liknande konsekvenser vid vulvovaginal smärta 

som vid annan smärta. Detta talar för att det är befogat att betrakta vulvovaginal smärta 

som ett smärttillstånd snarare än en sexuell dysfunktion och därmed kunna applicera de 

förklaringsmodeller som används vid andra typer av smärta på den aktuella studiens 

resultat. 

Rädsla-undvikandemodellen 

Rädsla-undvikandemodellen är en förklaringsmodell för en process där akut smärta leder 

till ett långvarigt smärttillstånd. En central del i denna process är enligt modellen 

katastroftankar om smärta (Vlaeyen & Linton, 2000). Resultaten från den aktuella studiens 

första frågeställning visar att kvinnor med vulvovaginal smärta har mer katastroftankar än 

kvinnor som inte har sådan smärta, samt att skillnaderna kvarstår över tid. Dessa skillnader 

skulle kunna förklaras utifrån rädsla-undvikandemodellen. Enligt modellen skulle de 

kvinnor som rapporterar vulvovaginal smärta ha upplevt akut smärta i samband med 

samlag vilket gett upphov till katastroftankar om smärta och rädsla för att uppleva sådan 

smärta igen. Detta har i sin tur lett till hypervigilans i samband med de situationer där 

smärtan uppstått, alternativt ett undvikande av sådana situationer (Thomtén & Linton, 

2013). De kvinnor som inte rapporterat återkommande smärta skulle enligt modellen ha 
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mindre katastroftankar då de aldrig gått in i rädsla-undvikande utan gått in i en mer adaptiv 

process där de istället för att undvika konfronterat rädslan för smärtstimuli (Vlaeyen & 

Linton, 2000). Utifrån resultaten går det dock inte att avgöra om detta beror på att dessa 

kvinnor aldrig upplevt vulvovaginal smärta eller om de använt sig av mer adaptiva 

strategier för att hantera akut smärta och därför inte utvecklat ett långvarigt smärttillstånd. 

Att skillnaderna i grad av katastroftankar kvarstår över tid skulle kunna tyda på att de 

kvinnor som rapporterat smärta vid det första tillfället fortsätter att befinna sig i en rädsla-

undvikandeprocess. Att kvinnor med vulvovaginal smärta rapporterar högre grad av 

katastroftankar än kvinnor utan smärta i den aktuella studien kan sägas stämma överens 

med att katastroftankar om smärta enligt rädsla-undvikandemodellen bidrar till 

utvecklandet av långvariga smärttillstånd.  

Resultaten från studiens andra frågeställning, att katastroftankar om smärta kan 

predicera förekomsten av vulvovaginal smärta över tid, skulle också kunna förklaras av 

rädsla-undvikandemodellen. Eftersom modellen beskrivs som en ond cirkel där olika 

faktorer interagerar med varandra och på sikt leder till långvarig smärta, kan en högre grad 

av katastroftankar tänkas öka risken för att denna process ska uppstå. Resultaten i den 

aktuella studien tyder på att det är mer sannolikt att kvinnor med hög eller måttlig grad av 

katastroftankar hamnar i denna onda cirkel vilket på sikt leder till återkommande 

vulvovaginal smärta. Enligt modellen kan katastroftankar om smärta leda till ökad smärta 

genom hypervigilans som ökar fokus på smärtstimuli vid sexuella aktiviteter (Thomtén & 

Linton, 2013), vilket ger minskad lubrikation och njutning (Payne et al., 2005). Dock 

kunde katastroftankar om smärta i den aktuella studien förklara en relativt liten del av 

variansen i vulvovaginal smärta, vilket delvis kan förklaras med att fler rädsla-

undvikandefaktorer påverkar smärtförloppet. Detta skulle vara i linje med tidigare 

forskning som visat att katastroftankar tillsammans rädsla-undvikandeföreställningar var en 
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signifikant prediktor för att rapportera vulvovaginal smärta, och förklarade en stor del av 

variansen i denna variabel (Thomtén et al., 2014).  

Den aktuella studiens resultat visar att katastroftankar om smärta kan bidra till att 

förklara skillnader i psykologiska faktorer över tid hos kvinnor med vulvovaginal smärta. 

Enligt rädsla-undvikandemodellen leder katastroftankar till psykiskt lidande via 

undvikande, vilket kan vara en förklaring till att kvinnor med vulvovaginal smärta och hög 

grad av katastroftankar har mer ångest- och depressionssymptom i den aktuella studien. Det 

skulle kunna vara så att kvinnor med hög grad av katastroftankar även har mer rädsla för 

smärta och att detta leder till att de i större utsträckning undviker smärtsamma situationer. 

Eftersom kvinnor med vulvovaginal smärta har ont i många andra situationer utöver sexuell 

aktivitet (Danielsson et al., 2000; Thomtén, 2014) är det troligt att undvikande kan 

förekomma även i dessa situationer, vilket skulle innebära en förlust av positiva förstärkare 

inom många områden i livet. Utifrån rädsla-undvikandemodellen är det rimligt att tänka att 

katastroftankar kan spela en roll för hur smärtan hanteras. Detta skeende skulle förklara 

varför kvinnor med hög grad av katastroftankar får ett förvärrat förlopp och rapporterar mer 

psykiskt lidande än kvinnor som har mindre katastroftankar om smärta. Även om den 

aktuella studien har en longitudinell design och därmed visar på skillnader över tid går det 

inte att säga att katastroftankar om smärta är en bakomliggande orsak till ökat psykiskt 

lidande. Annan forskning har föreslagit att psykiskt lidande kan vara en underliggande 

faktor som driver katastroftankar vilket leder till en rädsla-undvikandeprocess, men att det 

också kan vara en konsekvens av samma process (Thomtén & Linton, 2013).   

I den aktuella studiens resultat kunde katastroftankar om smärta inte bidra till att 

förklara skillnader i relationella faktorer över tid hos kvinnor med vulvovaginal smärta. 

Katastroftankar kunde inte bidra till att förklara skillnader i vare sig beskyddande eller 

straffande partnerrespons hos kvinnor med smärta över tid. Partnerrespons är inte en del av 
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den ursprungliga rädsla-undvikandemodellen (Vlaeyen & Linton, 2000), men har 

föreslagits som ett tillägg i den anpassade modellen för vulvovaginal smärta (Thomtén & 

Linton, 2013). I den aktuella studien undersöks partnerrespons som ett smärtrelaterat utfall 

över tid, medan det i rädsla-undvikandemodellen beskrivs som en yttre faktor som har en 

mer generell påverkan på hela smärtförloppet, inklusive katastroftankar. Utifrån modellen 

skulle alltså resultatet kunna förklaras med att partnerrespons inte är en konsekvens av 

katastroftankar vid vulvovaginal smärta utan en etablerande omständighet som istället kan 

fungera som en predicerande faktor för smärta. Exempelvis kunde beskyddande 

partnerrespons i en studie predicera smärtintensitet vid vulvovaginal smärta (Rosen et al., 

2010). Enligt vår vetskap finns det inga andra studier som undersökt katastroftankars 

koppling till partnerrespons vid vulvovaginal smärta, och att undersöka sambandet på olika 

sätt kan vara viktigt för att öka förståelsen för hur dessa relaterar till varandra.  

I studier som jämfört kvinnor med och utan smärta rapporterar kvinnor med 

vulvovaginal smärta mer sexuell dysfunktion (Brauer et al., 2006; Farmer & Meston, 2007; 

Thomtén, 2014), samt lägre sexuell tillfredsställelse (Gates & Galask, 2001; Thomtén, 

2014). I den aktuella studien kunde katastroftankar om smärta inte bidra till att förklara 

skillnader i dessa sexuella faktorer över tid hos kvinnor med vulvovaginal smärta. Detta 

skiljer sig från rädsla-undvikandemodellen där katastroftankar även kan leda till sexuell 

dysfunktion genom att kvinnan undviker smärtsamma aktiviteter, till exempel samlag. Den 

minskade funktionen innebär i sin tur ökad risk att uppleva smärta igen, exempelvis genom 

otillräcklig lubrikation vid samlag (Thomtén & Linton, 2013). Det finns även forskning 

som visar att högre grad av katastroftankar är kopplat till lägre sexuell tillfredsställelse hos 

kvinnor med vulvovaginal smärta (Lemieux et al., 2013). Enligt både rädsla-

undvikandemodellen och resultat från andra studier vore det alltså sannolikt att 

katastroftankar skulle vara kopplat till sexuella faktorer hos kvinnor med vulvovaginal 
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smärta. Detta skiljer sig från resultatet i den aktuella studien, där kvinnor med vulvovaginal 

smärta och hög grad av katastroftankar om smärta varken hade lägre sexuell 

tillfredsställelse eller sexuell funktion över tid än kvinnor med låg eller måttlig grad av 

katastroftankar. En studie visade att rädsla-undvikandeföreställningar var kopplade till 

lägre sexuell frekvens och ökat undvikande av sexuella aktiviteter hos kvinnor med 

vulvovaginal smärta (Thomtén et al., 2014), vilket skulle peka på att skillnader i sexuella 

faktorer kan förklaras bättre av andra aspekter i rädsla-undvikandemodellen.  

Den aktuella studiens resultat kunde inte visa att katastroftankar om smärta kunde 

förklara skillnader i livstillfredställelse hos kvinnor med vulvovaginal smärta. Tidigare 

forskning har undersökt skillnader i livstillfredsställelse mellan kvinnor med och utan 

vulvovaginal smärta med skiftande resultat. En studie visade att kvinnor med vulvovaginal 

smärta hade lägre livstillfredsställelse än kvinnor utan sådan smärta (Arnold et al., 2006). 

Utifrån detta skulle den aktuella studiens resultat kunna förklaras med att det är smärtan i 

sig eller andra faktorer i rädsla-undvikandemodellen som påverkar livstillfredsställelse, 

medan katastroftankar inte har någon ytterligare effekt utöver dessa. Ytterligare en studie 

som undersökt skillnader i livstillfredsställelse mellan kvinnor med och utan vulvovaginal 

smärta kunde inte visa på några signifikanta skillnader mellan grupperna (Arnold et al., 

2007). Den aktuella studiens resultat skulle i så fall kunna förklaras med att andra faktorer 

som inte är kopplade till smärta i större utsträckning påverkar kvinnors livstillfredsställelse. 

Livstillfredsställelse är ett brett begrepp som kan innefatta många områden i kvinnans liv, 

vilket kan innebära att det krävs fler faktorer än katastroftankar för att påverka detta. Detta 

kan vara en förklaring till att den aktuella studien inte funnit skillnader i 

livstillfredsställelse över tid mellan kvinnor med olika grad av katastroftankar om smärta. 

Sammanfattningsvis har rädsla-undvikandemodellen kunnat bidra till att förklara 

flera, men inte alla, av studiens resultat. Att det har gått att applicera denna 
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förklaringsmodell på den aktuella studiens fynd pekar på att teorier om smärta kan 

användas för att förklara vulvovaginal smärta. Det verkar som att katastroftankar om smärta 

fungerar som ett vägskäl där kvinnor som någon gång upplevt vulvovaginal smärta 

antingen kommer in i en rädsla-undvikandeprocess som på sikt leder till långvarig smärta, 

alternativt konfronterar rädsla för smärta på ett adaptivt sätt. Dessutom förefaller 

katastroftankar om smärta förstärka den onda cirkeln och leda till ökat lidande över tid hos 

kvinnor med vulvovaginal smärta. 

Communal Coping Model 

Communal coping model of catastrophizing förklarar smärtutveckling som en process som 

går från katastroftankar om smärta, via smärtbeteenden och partnerrespons till ett 

långvarigt smärttillstånd (Sullivan, 2012). Som beskrivits ovan rapporterar kvinnor med 

vulvovaginal smärta i den aktuella studien högre grad av katastroftankar om smärta än 

kvinnor utan smärta. Detta skulle kunna förklaras utifrån CCM genom att de kvinnor som 

har högre grad av katastroftankar i större utsträckning hanterar smärta i interaktion med 

andra. Enligt modellen använder sig dessa kvinnor av smärtbeteenden som 

kommunikationsstrategi, vilket inledningsvis ger stöd från omgivningen, men på sikt ökar 

risken för långvarig smärta (Sullivan, 2012). Det har föreslagits att både beskyddande och 

straffande partnerrespons kan förstärka smärtbeteenden och katastroftankar om smärta 

(Rosen, Rancourt, Corsini-Munt, & Bergeron, 2013). Enligt modellen skulle alltså 

partnerns respons förstärka smärtbeteenden hos kvinnor med hög grad av katastroftankar, 

vilket leder till att dessa utvecklar långvarig vulvovaginal smärta i högre utsträckning än 

kvinnor med lägre grad av katastroftankar. Detta skulle även kunna förklara att den aktuella 

studien fann att katastroftankar om smärta kan predicera vulvovaginal smärta över tid.  

Det är inte klarlagt om det finns ett samband mellan katastroftankar, 

smärtbeteenden och partnerrespons, och studier som undersökt detta vid andra typer av 
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långvarig smärta visar på skilda resultat (Boothby et al., 2004; Buenaver et al., 2007; 

Romano et al., 2015; Tsui et al., 2012). Dock har dessa samband inte tidigare studerats vid 

vulvovaginal smärta. I den aktuella studien kunde katastroftankar inte bidra till att förklara 

skillnader i vare sig beskyddande partnerrespons eller straffande partnerrespons över tid 

hos kvinnor med vulvovaginal smärta. Vid en visuell inspektion av medelvärden för 

beskyddande partnerrespons syntes dock en trend mot att högre katastroftankar gav mer 

beskyddande partnerrespons. Sammantaget skulle uteblivna resultat möjligtvis kunna 

förklaras av bristande statistisk power.  

Vid vulvovaginal smärta brukar partnerrespons beskrivas som den reaktion kvinnan 

upplever att partnern ger på smärta vid sexuell aktivitet, medan det i CCM är ett bredare 

begrepp som innefattar partnerns respons på smärta i allmänhet. Som nämnts tidigare är det 

vanligt att kvinnor med vulvovaginal smärta har ont i en rad andra situationer som inte är 

kopplade till sexuell aktivitet (Danielsson et al., 2000; Thomtén, 2014). Det är därför 

möjligt att katastroftankar och smärtbeteenden ger upphov till en beskyddande respons i 

andra situationer som inte mäts i den aktuella studien, och att katastroftankar skulle kunna 

bidra till att förklara skillnader i denna mer generella partnerrespons. 

Enligt CCM riskerar en beskyddande partnerrespons att över tid skifta till en mer 

straffande respons (Sullivan, 2012), och en studie på vulvovaginal smärta fann att längre 

perioder av smärta var kopplat till mindre beskyddande partnerrespons (Davis et al., 2015). 

En studie fann detta samband även vid annan långvarig smärta (Buenaver et al., 2007). 

Dock kunde den aktuella studien inte finna att katastroftankar om smärta kunde förklara 

skillnader i straffande partnerrespons över tid hos kvinnor med vulvovaginal smärta. Att de 

aktuella resultaten inte kunde visa på denna koppling kan peka på att det krävs ett längre 

tidsförlopp än ett år för denna förändring att ske. Deltagarna i studien är förhållandevis 
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unga och det är möjligt att de varken haft smärta så länge eller har varit i så pass långvariga 

relationer att denna mekanism trätt i kraft.  

De flesta studier som undersökt skillnader mellan kvinnor med och utan 

vulvovaginal smärta har inte funnit några skillnader i relationella faktorer mellan dessa 

grupper (för en översikt se, Rosen et al., 2013; Smith & Pukall, 2011). Resultaten i den 

aktuella studien visar att relationstillfredställelsen inte heller skiljer sig inom gruppen med 

vulvovaginal smärta mellan kvinnor med olika grad av katastroftankar. Detta indikerar att 

varken smärtan i sig eller katastroftankar om smärta påverkar relationstillfredsställelsen 

över tid i sådan utsträckning att skillnader kopplade till dessa faktorer kan upptäckas. Det är 

möjligt att tillfredsställelse i relationen beror på en rad olika faktorer, och att detta inte 

enbart bestäms av aspekter inom individen utan i högre grad av interpersonella och 

kontextuella mekanismer. Eftersom en beskyddande partnerrespons i samband med sexuell 

aktivitet har visats predicera sexuell tillfredsställelse (Rosen et al., 2010), skulle man kunna 

tänka att en beskyddande partnerrespons i andra situationer än sexuell aktivitet kan vara 

kopplat till relationstillfredsställelse. Exempelvis skulle en stöttande partner kunna väga 

upp för de eventuella negativa konsekvenser katastroftankar kan ha för relationen.  

Det finns många studier som undersökt sambandet mellan katastroftankar och 

smärta, men få studier har inkluderat partnerrespons i analysen av detta samband. Utifrån 

ett interpersonellt perspektiv kan partnerns respons i andra sammanhang än de sexuella 

vara en faktor som förklarar sambandet mellan katastroftankar och vulvovaginal smärta. 

Genom att undersöka partnerrespons samt använda CCM som förklaringsmodell får den 

aktuella studien ett mer relationellt fokus, vilket kan vara passande då vulvovaginal smärta 

ofta uppkommer i en social kontext.  
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Styrkor och svagheter 

Deltagare i den aktuella studien var universitetsstudenter mellan 18 och 35 år, vilket kan 

antas vara relativt välfungerande individer. Detta sample skiljer sig därför troligen från de 

kliniska samples som används i många andra studier. Dessutom vände sig den aktuella 

studien till de studenter som var närvarande vid en föreläsning, vilket kan medföra att 

individer som inte kunde delta i undervisning inte heller blev tillfrågade om att delta i 

studien. Detta kan vara bra att ha i åtanke när resultat och slutsatser i den aktuella studien 

tolkas eftersom dessa inte utan vidare kan generaliseras till andra populationer. Att studiens 

deltagare är unga kvinnor kan också vara en styrka då det i tidigare studier visats att 

vulvovaginal smärta främst förekommer hos yngre kvinnor (Danielsson et al., 2003; 

Laumann et al., 1999). Dessutom är deltagarna rekryterade ur den generella populationen och 

inkluderar kvinnor både med och utan smärta. Att studien använder sig av detta sample 

möjliggör jämförelser mellan kvinnor med och utan vulvovaginal smärta samt gör det möjligt 

att undersöka riskfaktorer. Dessutom är studien utförd i Sverige vilket kan öka 

generaliserbarheten till svenska förhållanden, då frågor om sexuell hälsa och relationer skulle 

kunna påverkas av kulturella faktorer.  

Att studien använder sig av subjektiva mått som självskattningar, innebär att de 

resultat som presenteras i den aktuella studien är deltagarnas egna upplevelser av symptom 

och mående. Detta kan resultera i att individer tolkar eller värderar frågor på olika sätt och att 

de deltagare som rapporterar vulvovaginal smärta kanske inte motsvarar individer i en klinisk 

smärtpopulation. Dock kan självskattning vara en förutsättning för att undersöka sexuella 

vanor och sexuella problem, eftersom det skulle kunna upplevas som känsligt.  

Att vulvovaginal smärta i den aktuella studien har behandlats som en smärta och inte 

som en sexuell dysfunktion är en styrka då detta öppnar upp för att använda 

förklaringsmodeller som utvecklats för andra långvariga smärttillstånd. Detta har gett 
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möjligheten att kunna göra jämförelser med fynd från andra smärtstudier. Dessutom 

användes en bred definition av vulvovaginal smärta där kvinnorna själva fick skatta sin 

subjektiva upplevelse av smärta. Detta är en fördel eftersom inklusionen i gruppen med 

vulvovaginal smärta inte begränsas till diagnoskriterier eller fysiologisk undersökning och 

därför ger en bättre bild av vulvovaginal smärta i den generella populationen. Dock 

operationaliserades vulvovaginal smärta i enkäten som “återkommande smärta vid 

samlag/beröring av slidmynningen”. Även om beröring av slidmynningen inkluderar även 

andra situationer än sexuell aktivitet, finns det risk för att frågan tolkas som att endast handla 

om smärta i samband med samlag eller sexuell aktivitet. Det är vanligast att ha smärta i 

samband med penetrerande sex (Thomtén, 2014), men många kvinnor har ont i andra 

situationer (Danielsson et al., 2000; Thomtén, 2014), och att formulera frågan på detta sätt 

kan därför vara mindre inkluderande. I den aktuella studien inkluderas dessutom endast de 

deltagare som var sexuellt aktiva med sig själva eller andra. Detta kan vara en svaghet då de 

kvinnor vars smärta hindrar dem från sexuell aktivitet exkluderas ur analyserna. Samtidigt 

skulle inklusion av personer som är sexuellt är inaktiva av andra anledningar än smärta 

kunna ge missvisande resultat.   

I analysen av partnerrespons inkluderades färre deltagare än i de andra multivariata 

variansanalyserna, då enbart de kvinnor som rapporterat smärta både vid tillfälle ett samt vid 

uppföljningen hade svarat på dessa frågor. Detta eftersom deltagare endast rapporterade 

partnerrespons vid de tillfällen de hade smärta. I denna analys är därför grupperna med olika 

grad av katastroftankar mindre än i analyser av psykologiska och sexuella faktorer. Trots att 

detta innebär en minskad statistisk styrka inkluderades denna analys i studien då 

partnerrespons ansågs vara en viktig del av studiens relationella perspektiv. Den låga 

statistiska styrkan i analysen ökar risken för typ II-fel, vilket skulle kunna vara fallet i den 

aktuella studien då skillnader i partnerrespons inte nådde statistisk signifikans.  
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I den aktuella studien ligger fokus på katastroftankar om smärta och denna faktors 

koppling till vulvovaginal smärta. Dock kontrolleras inte för andra variabler som skulle 

kunna påverka samband mellan katastroftankar och smärtrelaterade utfall. Detta gör att det 

inte går att säga säkert att resultaten enbart kan förklaras av katastroftankar. Emellertid kan 

det ses som en styrka att den aktuella studien undersöker sambandet mellan katastroftankar 

om smärta och vulvovaginal smärta, samt både sexuella, psykologiska och relationella 

faktorer. Detta ger en bredare förståelse av katastroftankar vid vulvovaginal smärta.  

Den största styrkan med den aktuella studien är att den använder sig av en 

longitudinell design, något som efterfrågats i andra studier (Rosen et al., 2013). Detta gör det 

möjligt att följa kvinnor med vulvovaginal smärta över tid samt att undersöka konsekvenser 

av katastroftankar om smärta på längre sikt.  

Implikationer och framtida forskning 

I den aktuella studien kunde katastroftankar om smärta predicera förekomsten av 

vulvovaginal smärta över tid i ett sample som initialt bestod av kvinnor både med och utan 

sådan smärta. Framtida forskning bör undersöka samma prediktion i separata samples; ett 

med kvinnor som redan rapporterar vulvovaginal smärta respektive ett med kvinnor som 

initialt inte rapporterar smärta. Detta för att kunna dra mer säkra slutsatser om katastroftankar 

om smärta är en riskfaktor för utvecklande respektive vidmakthållande av vulvovaginal 

smärta. Något som också kan undersökas är om katastroftankar om smärta är en riskfaktor 

för att akuta smärtproblem ska utvecklas till kroniska, genom att studera om denna faktor kan 

predicera långvarig smärta över tid i ett sample med akut smärta. 

Eftersom kvinnor med hög grad av katastroftankar i den aktuella studien hade mer 

ångest- och depressionssymptom över tid, kan katastroftankar om smärta vara en relevant 

faktor att ta hänsyn till vid behandling. Denna faktor har visats kunna predicera 

behandlingsutfall vid vulvovaginal smärta (Desrochers et al., 2010). Det finns få studier som 
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undersökt katastroftankar vid behandling av vulvovaginal smärta, men den aktuella studiens 

resultat tyder på behovet av att utforska detta område ytterligare. I den aktuella studien kunde 

katastroftankar om smärta predicera förekomsten av vulvovaginal smärta, men kunde inte 

bidra till att förklara skillnader i alla faktorer som studerades inom gruppen med 

vulvovaginal smärta. En förklaring till detta skulle kunna vara att den aktuella studien 

undersöker katastroftankar om smärta generellt, vilket kan spela en stor roll för utvecklande 

och vidmakthållande av smärta. Dock kan dessa generella katastroftankar vara sämre för att 

förklara skillnader i smärtrelaterade utfall inom gruppen med smärta, och det kan därför vara 

värdefullt att undersöka de katastroftankar som handlar specifikt om vulvovaginal smärta. 

Tidigare forskning har visat att kvinnor med vulvovaginal smärta skattar katastroftankar om 

denna specifika smärta högre än katastroftankar om generell smärta (Granot & Lavee, 2007; 

Pukall et al., 2002). Framtida studier borde därför undersöka katastroftankar om specifikt 

vulvovaginal smärta kan bidra till att förklara skillnader i sexuella, psykologiska och 

relationella faktorer hos kvinnor med vulvovaginal smärta. Detta skulle kunna få 

implikationer för både screening och behandling av vulvovaginal smärta. Även andra 

faktorer som relaterar till smärta, exempelvis ur CCM eller rädsla-undvikandemodellen, kan 

ha betydelse för utvecklandet och vidmakthållandet av vulvovaginal smärta och bör därför 

undersökas tillsammans med katastroftankar för att ge mer nyanserad bild av denna process. 

För att utveckla effektiva behandlingar för vulvovaginal smärta behövs mer kunskap kring de 

faktorer som ligger bakom detta tillstånd.  

Slutsatser 

Vulvovaginal smärta har visats påverka både sexuell, psykologisk och relationell funktion 

hos de kvinnor som drabbas (för en översikt se, Rosen et al., 2013). Genom att undersöka 

dessa aspekter tillför den aktuella studien kunskap som kan bidra till vidare forskning på 

området. Denna studie har visat att kvinnor med vulvovaginal smärta har mer katastroftankar 
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om smärta än kvinnor utan sådan smärta. Vidare kan katastroftankar predicera förekomsten 

av vulvovaginal smärta över tid, samt bidra till att förklara skillnader i ångest- och 

depressionssymptom hos kvinnor med vulvovaginal smärta.  

Sammantaget tyder dessa resultat på att katastroftankar om smärta kan vara en 

riskfaktor både för att utveckla och vidmakthålla vulvovaginal smärta, samt för att må sämre 

vid detta tillstånd. Katastroftankars framträdande roll vid vulvovaginal smärta gör det tydligt 

att denna faktor bör ha en given plats även i behandling. Bättre kunskap och behandling gör 

att fler söker vård vilket på sikt bidrar till att minska lidandet och förbättra hälsan för de 

kvinnor som drabbas av vulvovaginal smärta. 
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