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Sammanfattning 

Manlig underlivssmärta och dess relation till psykologiska faktorer är 

ett område i behov av fler studier, framförallt gällande unga män. 

Detta trots att forskning kring annan smärta visar på ett tydligt 

samband mellan smärta och psykisk ohälsa. Denna studie ämnar öka 

kunskapen kring hur många unga män som lider av underlivssmärta 

och smärtans samband med psykisk och sexuell hälsa. Vidare 

undersöks hur ofta män samtalar om sexuella problem. Studien 

undersöker även rädsla-undvikande-modellens applicerbarhet på 

manlig underlivssmärta. Män mellan 18 och 40 år rekryterades via 

sociala medier och klassrumsbesök för deltagande i en 

enkätundersökning (N = 2455). Resultaten visar att 17% av unga män 

i studien lider av underlivssmärta och majoriteten har upplevt smärta 

en längre period. De flesta unga män samtalar om sexuella problem 

med andra. Unga män med underlivssmärta har högre nivåer av 

psykisk ohälsa. Mer specifikt lider de med kronisk eller högintensiv 

smärta en kraftigt förhöjd risk för kliniska nivåer av depression och 

ångest. Studien hittar ingen tydlig koppling mellan underlivssmärta 

och sexuell hälsa. I studien fanns att katastrofiering, depression och 

undvikande förklarade en signifikant del av smärtintensiteten vilket ger 

visst stöd åt rädsla-undvikande-modellen. Resultatet indikerar att unga 

män med kronisk eller intensiv underlivssmärta kan behöva ta del av 

psykologiska behandlingar gällande deras smärta och den relaterade 

psykiska ohälsan. Fler behandlingar behöver dock utvecklas och 

utvärderas med inriktning på smärtan i sig. 
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A painful discovery –  

The role of psychological factors in genital pain among young men.1 

 

Klas Brattgård och Gabriel Solinger 
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Abstract 

Male genital pain and its relation to psychological factors is an area in 

need of more studies, especially regarding young men. This despite the 

fact that research on other types of pain shows a clear connection 

between pain and mental distress. This study aims to extend the 

knowledge of how many young men suffer from genital pain and its 

relation to psychological and sexual health. Further it investigates how 

often men talk about sexual problems. The study also explores the 

utility of the fear-avoidance-model regarding male genital pain. Men 

between 18 and 40 years old were recruited via social media and 

classroom visits for participation in a survey (N = 2455). The results 

show that 17% of the young men in the study suffers from genital pain 

and the majority have experienced pain for a longer period. Most young 

men talk about sexual problems with others. Young men with genital 

pain experience elevated levels of anxiety and depression. More 

specifically men with chronic or high-intensive pain is at an increased 

risk for clinical levels of depression and anxiety. This study found no 

obvious relation between genital pain and sexual health. The study 

found that catastrophizing, depression and avoidance significantly 

explained a part of the variance of pain intensity which gives some 

support to the fear-avoidance-model. The results indicate that young 

men with chronic or intensive genital pain may well need psychological 

treatments for the pain and its related distress. More treatment studies 

need to be developed and evaluated with focus on the pain itself. 

 

Keywords: Genital pain, mental health, depression, anxiety, young 

men, catastrophizing, sexual health, sexual function, coping strategies. 
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En smärtsam upptäckt 

Överblick 

De tidiga åren i vuxenlivet är en period som är viktig för många män. En tid då 

många initierar och utvecklar intima relationer. Föreställ dig att du under denna period lider 

av smärta i underlivet, en smärta som dessutom är tätt sammankopplad med sex och intimitet. 

Idag vet vi inte hur många som befinner sig i en sådan situation eller hur de påverkas av 

smärtan. Det är lätt att föreställa sig att underlivssmärta i denna period av livet kan skapa 

psykiskt lidande och negativa tankar om sin framtid. Unga män kan vara en särskilt utsatt 

grupp just eftersom relationsskapande är en viktig del under dessa år (Davis, Binik, & 

Carrier, 2009) och manlig underlivssmärta är ett område där behovet av mer forskning är 

stort (McCabe et al., 2016).  

En studie fann att 19% av alla män mellan 18–67 upplevt milda problem med 

underlivssmärta det senaste året (Træen & Stigum, 2010). Liknande siffror hittades i en 

australiensk studie då 12% upplevt underlivssmärta och 4% upplevs smärta vid sex (Pitts, 

Ferris, Smith, Shelley, & Richters, 2008). Antalet studier gjorda på enbart unga män med 

underlivssmärta är dock få och den mesta forskningen är gjord på äldre män, där den 

genomsnittliga åldern ofta överstiger 40 år (e.g. Brünahl et al., 2017; Smith, Tripp, Pukall, & 

Nickel, 2007). I den forskningen är ofta diagnosen kronisk prostatit i fokus och en prevalens 

på 8% hittas i en översiktsartikel (Krieger, Lee, Jeon, Cheah, & Riley, 2008). Studier där 

subkliniska nivåer av underlivssmärta tas i beaktning är få bland äldre män (Nickel, Downey, 

Hunter, & Clark, 2001; Walz et al., 2007) och försvinnande liten bland unga (Pitts et al., 

2008; Træen & Stigum, 2010). Fler studier behövs för att undersöka hur utbrett 

underlivssmärta är bland yngre män på såväl klinisk som subklinisk nivå. 

I forskning på äldre män har sambandet mellan underlivssmärta och psykisk ohälsa 

undersökts. Där har ett samband mellan kronisk prostatit och depression (Aubin, Berger, 

Heiman, & Ciol, 2008; Brünahl et al., 2017; Smith et al., 2007) samt ångest (Brünahl et al., 
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2017) kunnat påvisats. Riegel et al. (2014) slår i sin litteraturgenomgång kring kronisk 

prostatit och psykologiska faktorer fast att det finns en tydlig koppling mellan 

underlivssmärta och depressiva symptom, ångest samt livskvalité. Trots att unga män med 

smärta kan vara en extra utsatt grupp (Davis et al., 2009) finns få studier som belyser 

underlivssmärta och psykisk ohälsa.  

Varför män upplever smärta i underlivet varierar men en av de vanligaste diagnoserna 

bland äldre är prostatit. En diagnos som rymmer flera undergrupper men där utgångspunkten 

är att smärtan härstammar från problem med prostatan (Krieger, Nyberg, & Nickel, 1999). 

Det kan ibland handla om en bakteriell inflammation i prostatan men den vanligaste typen, 

kronisk prostatit som mer än 90% har, går inte att härleda till en bakteriell infektion. En 

biologisk förklaring till varför smärtan uppkommer i dessa fall saknas kunskap kring. 

En modell som används inom annan smärtforskning för att förklara hur psykologiska 

faktorer påverkar smärtupplevelsen är rädsla-undvikande-modellen (Vlaeyen & Linton, 

2000). I modellen används katastrofiering, depressiva symptom, rörelserädsla och 

undvikande för att förklara utvecklandet av kronisk smärta. Manlig underlivssmärta har inte 

utvärderats inom modellens teoretiska ramverk men studier på kvinnlig underlivssmärta visar 

på att det finns stöd för modellen när det kommer till utvecklandet av smärta (Ekdahl, Flink, 

Engman, & Linton, 2018). 

Katastrofiering, som ingår i modellen, har också studerats som enskild faktor inom 

annan smärtforskning och har till viss del även undersökts vid underlivssmärta hos män. 

Katastrofiering har visat sig spela en viktig roll för smärtupplevelsen, både i utvecklandet och 

vidmakthållandet av smärta. Högre nivåer av katastrofiering har visat sig ha ett samband med 

en högre smärtintensitet hos patienter med smärta (Sullivan et al., 2001). Liknande samband 

har kunnat påvisas bland män med underlivssmärta (Pereira, Oliveira, & Nobre, 2017).  
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Det finns ett samband mellan underlivssmärta och andra problem kring sex. Aubin et 

al. (2008) fann att bland medelålders män (snittålder = 40 år) med underlivssmärta upplevde 

70% minskad sexlust och 40% rapporterade stora problem med sin sexuella funktion. Mer 

specifikt finns ett samband mellan underlivssmärta och erektionsproblem (Davis et al., 2009; 

Pitts et al., 2008; Zhao, Xuan, Zhang, He, & Zeng, 2014) samt mellan underlivssmärta och 

för tidig utlösning (Davis et al., 2009; Lee & Lee, 2015). Fler studier behöver undersöka om 

liknande samband mellan underlivssmärta och sexuella problem finns bland unga män. 

I en kvalitativ studie (Wood, Qureshi, & Mughal, 2017) på medelålders män med 

underlivssmärta berättade män att det är en problematik som är svår att prata om med andra. 

De upplevde ämnet tabubelagt och att smärtan hotar deras maskulinitet. Dessa faktorer kan 

bidra till ett större lidande för gruppen. Sexualitet och problem i sexlivet kan för många vara 

ett känsligt ämne. Det är därför av intresse att undersöka i vilken mån unga män talar om 

sexuella problem och om de då upplever stöd. 

Kunskapen kring unga män med underlivssmärta är idag liten, både gällande 

prevalens och dess samband med psykiskt lidande. En kartläggning av hur många yngre män 

som lider av underlivssmärta och smärtans samband med psykisk ohälsa kan utgöra en grund 

för framtida forskning. Vidare kan en utvärdering av psykologiska faktorer i rädsla-

undvikande-modellen på unga mäns underlivssmärta leda till ökad förståelse för hur 

problematiken utvecklas och vidmakthålls. Mer kunskap om det lidande unga män med 

underlivssmärta upplever kan redan idag hjälpa i förståelsen kring och vården av 

problematiken. Det öppnar också möjligheten för att i framtiden utveckla psykologiska 

behandlingar.  

Manlig underlivssmärta 

Prostatit. Prostatit är en diagnos som karaktäriseras av smärta i underlivet bland män. 

Smärtan kan finnas i genitalier eller omkringliggande kroppsområden där perineum, området 
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mellan testiklar och anus, är ett särskilt vanligt område (Aubin et al., 2008; Berghuis, 

Heiman, Rothman, & Berger, 1996). En del upplever också smärta vid ejakulation (Davis, 

Maykut, Binik, Amsel, & Carrier, 2011; Pereira, Oliveira, & Nobre, 2016). Det är en diagnos 

som tar sig i uttryck på flera sätt och de olika uttrycken delar inte nödvändigtvis samma 

etiologi (Magistro et al., 2016). Vad smärtan beror på varierar och diagnosen har utifrån detta 

flera underkategorier (Krieger et al., 1999): 

1. Akut bakteriell prostatit - Patienten har en akut bakteriell infektion i prostatan och 

ofta även i urinblåsan. Patienter kan få problem med urinering då det kan uppstå 

smärta. 

2. Kronisk bakteriell prostatit - Återkommande bakteriella infektioner i urinvägen och 

inflammerad prostata.  

3. Kronisk prostatit - Det primära symptomet är smärta i underlivet och orsakerna till 

smärtan är okända. Denna kategori delas in i två undergrupper, 3A och 3B. 3A 

innebär att tecken på en inflammerad prostata finns, dock ingen bakteriell infektion. 

Vid 3B finns inga tecken på en inflammerad prostata. Kronisk prostatit representerar 

den vanligaste formen av prostatit och står för ungefär 90% av fallen. Detta kallas i 

litteraturen ofta för chronic pelvic pain syndrome (CPPS). 

4. Asymptomatisk inflammatorisk prostatit - Dessa patienter rapporterar ingen 

underlivssmärta eller smärta vid urinering. Symptom på en inflammerad prostata 

hittas dock hos dessa patienter, ofta i samband med annan urologisk undersökning så 

som cancerscreening. 

Prevalensen för kronisk prostatit är hög där det i en översikt hittas siffror på 8% 

(Krieger et al., 2008) och i ett urval (n = 868) med en snittålder på 52 år hittas 11% (Nickel et 

al., 2001). Risken för att utveckla sjukdomen blir också högre med åldern (Mehik, Hellström, 

Lukkarinen, Sarpola, & Järvelin, 2000). En studie undersökte prevalens bland yngre män och 
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fann att 6% led av symptom av kronisk prostatit (Ku, Kim, Lee, & Park, 2001). Bland äldre 

tonåringar (16–19 år) hittades att 8% rapporterade milda symptom och 3% värre symptom av 

kronisk prostatit (Tripp, Nickel, Ross, Mullins, & Stechyson, 2008). 

Behandling. De många olika presentationerna av prostatit gör det till ett 

svårbehandlat tillstånd. Den fortfarande oklara etiologin, särskilt vid kronisk prostatit, gör det 

än svårare (Magistro et al., 2016). Trots att kronisk prostatit, som är den vanligaste formen av 

prostatit, innebär att ingen bakteriell infektion finns (Krieger et al., 1999) är antibiotika en 

vanlig behandlingsform (Davis et al., 2009). I en tvärsnittsstudie (n = 286) hade 67% av 

männen med kronisk prostatit erbjudits antibiotika (Turner, Ciol, Von Korff, Liu, & Berger, 

2006). I en genomgång av randomiserad klinisk forskning kring behandling av prostatit 

framkommer att en rad olika behandlingar har testats (Magistro et al., 2016). Det finns dock 

ingen enskild behandling av prostatit som går att rekommendera. Resultatet visade att en 

kombination av olika behandlingar (medicinska, psykologiska och fysiologiska) behövs för 

att åstadkomma en positiv effekt. En liknande ståndpunkt tar Rhodin (2013) som 

rekommenderar att ett muskuloskeletalt, neurologiskt och psykologiskt perspektiv behöver 

integreras i behandlingen av kronisk prostatit. 

Med hjälp av klassificeringssystemet U-POINT (urinary, psychological, organic 

specific, infection, neurological, tenderness) kan behandlingar skräddarsys (Magistro et al., 

2016). Beroende på vilka faktorer som är relevanta kan till exempel alfa-blockerare (urinary), 

antibiotika (infektion) eller psykologisk behandling (t.ex. depression) kombineras. Resultaten 

för multimodala behandlingar som dessa är lovande men mer forskning behövs för att 

klargöra effekten (Magistro et al., 2016). 

Etiologi. Då kronisk prostatit inte har en koppling till en infektion i prostatan har 

andra förklaringar försökt hittas. En teori för smärtan är spänningar i muskulatur i och runt 

bäckenbotten samt genitalierna. Bäckenbotten består av ett flertal muskler, exempelvis  
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puborectalismusklerna som hjälper till att stänga urin- och analöppningar, och levator-ani-

musklerna som lyfter organen i bäckenbotten (Rosenbaum & Owens, 2008). Berghuis et al. 

(1996) antyder att det är en reaktion på externa stressorer som utöver att de leder till psykiskt 

lidande även leder till muskelspänningar som påverkar bäckengolvet vilket i sin tur leder till 

så kallad spänningsmyalgi. Pavone-Macaluso (2007) menar att spänningarna kan bero på en 

psykosomatisk mekanism men menar att det är svårt att avgöra om ångest är orsaken eller om 

den endast spelar en sekundär roll i denna typ av stress. 

Tidigare sjukdomshistoria gällande sexuellt överförda infektioner (STI) verkar även 

det kunna påverka om smärta utvecklas. Davis et al. (2011) fann i sin tvärsnittsstudie på män 

i 40 års ålder att 26% av de med kronisk prostatit hade en historia av STI till skillnad mot 

kontrollgrupp 2%. 

Peyronies är en sjukdom som kan leda till smärta i underlivet. Sjukdomen definieras 

av förhårdnader i penis vilket leder till en krökning av penis som i sin tur kan skapa smärta. 

Tal, Hall, Alex, Choi, & Mulhall (2012) fann i en tvärsnittsstudie att 2% av 15–19 åringar 

hade peyronies sjukdom och att av de med sjukdomen upplevde 22% smärta. Dock verkar det 

vara ett vanligare problem bland äldre, av de 245 deltagare i Smith, Walsh, Conti, Turek, & 

Lue (2008) tvärsnittsstudie på män med peyronies sjukdom var medelåldern 54 år. 

En annan anledning till underlivssmärta kan vara medicinska ingrepp. Aljumaily et al. 

(2017) fann i en studie på äldre män (medelålder 42 år) med scrotal smärta att tillståndet ofta 

förorsakades av en genomförd vasektomi där 21% av männen rapporterade det som potentiell 

orsak. 

Smärta och psykisk ohälsa 

Inom forskning kring annan smärta, främst ryggsmärta, har ett samband kunnat 

påvisas mellan smärta och psykisk ohälsa. I en stor multinationell studie (n = 190593) 

hittades ett samband mellan ryggsmärta och psykisk ohälsa i form av depression eller ångest 



EN SMÄRTSAM UPPTÄCKT   12 

(Stubbs et al., 2016). Sambandet fanns för både kortvarig och kronisk smärta men var 

starkare bland de med kronisk smärta. Sambandet fanns även för subkliniska nivåer av 

depression. Liknande resultat har hittats i andra studier där patienter med ryggsmärta i högre 

grad lider av ångest och depression än kontrollgrupp (Christensen et al., 2015). 

I en regressionsanalys fann Hung, Liu, & Fu (2015) att depression var den faktor som 

förklarade störst del av variansen i nedsättning bland patienter med kronisk ryggsmärta. 

Depression är också en prognostisk faktor för smärta i nedre delen av ryggen (Pinheiro et al., 

2016). Symptom av depression försämrar prognosen för de med smärta i nedre delen av 

ryggen (OR-range: 1.04 - 2.47). Likväl finns studier som pekar på omvänt samband där 

ryggsmärta har ett samband med utvecklandet av depression och ångest. En longitudinell 

tvillingstudie fann att ryggsmärta vid första mätpunkten innebar högre risk för att utveckla 

depression och ångest (Fernandez et al., 2017). Relationen var dock inte kausal utan 

hypotiseras bero på miljömässiga faktorer runt individerna. 

Underlivssmärta och psykisk ohälsa 

En del forskning har genomförts kring underlivssmärta och psykisk ohälsa men då 

främst på äldre män med kronisk prostatit eller kvinnlig underlivssmärta. Kronisk prostatit 

har ett samband med flertalet psykologiska problem exempelvis förhöjda nivåer av 

depressiva symptom. Aubin et al. (2008) fann ett samband mellan kronisk prostatit och 

förhöjda nivåer av depression. Brünahl et al. (2017) fann i en tvärsnittsstudie att 51% hade 

någon form av förstämningssyndrom, varav 21% var mindre depression, 16% dystymi och 

12% egentlig depression. J.-L. Chen, S.-F. Chen, & Kou (2014) fann i sin 

litteraturgenomgång att depressiva symptom ledde till en sämre prognos för män med kronisk 

prostatit. Ökade nivåer av depressiva symptom fann även Zhao et al. (2010) i två olika mått 

relaterade till livskvalité i ett urval av yngre män med kronisk prostatit.  
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Liknande har ökade nivåer av ångest bland de som har kronisk prostatit upptäckts 

(Zhao et al., 2010). Brünahl et al. (2017) fann att 22% av männen (snittålder = 48) med 

kronisk prostatit uppfyllde kriterier för ångestdiagnoser. Chung & Lin (2013) rapporterar i sin 

retrospektiva studie att bland män med kronisk prostatit hade 12% ångestdiagnoser innan de 

utvecklat kronisk prostatit, detta jämfört med 6% i kontrollgruppen. Ångestproblematik 

dubblade risken (OR = 2.1) för att utveckla kronisk prostatit, detta samband fanns för män i 

olika åldrar, däribland yngre. Även försämrad livskvalité har setts ha ett samband med 

kronisk prostatit (Walz et al., 2007) och smärtintensitet var den faktor som korrelerade 

starkast med försämrad livskvalité (Zhao et al., 2010). Generellt finns få studier kring hur 

unga män med underlivssmärta mår och hur deras psykiska hälsa är jämfört med andra. En 

studie hittas där subkliniska nivåer av underlivssmärta undersöks i relation till psykisk ohälsa. 

Där var underlivssmärta samt smärta vid sex under det senaste året förknippat med en ökad 

risk för att någon gång fått en ångest eller depressionsdiagnos (Pitts et al., 2008). Mer 

forskning behövs kring relationen mellan underlivssmärta och psykisk ohälsa på såväl klinisk 

som subklinisk nivå, något denna studie ämnar utforska.  

Katastrofiering och underlivssmärta 

Katastrofiering beskrivs i litteraturen som en överdrivet negativ inställning, där 

drastiska slutsatser snabbt dras inför eller vid olika symptom, exempelvis smärta (Sullivan et 

al., 2001). Det finns ett starkt samband mellan annan kronisk smärta och katastrofiering, där 

katastrofiering förklarar mellan 7% och 31% av variansen i smärtintensiteten. Katastrofiering 

bidrar också till mer emotionellt lidande bland smärtpatienter (Sullivan et al., 2001). I en 

prospektiv studie om kvinnor med vulvovaginal smärta och katastrofiering hittades att hög 

grad av katastrofiering vid första mätpunkt predicerade utvecklandet av vulvovaginal smärta 

vid tidpunkt två, 10 månader senare (Flink, Engman, Thomtén, & Linton, 2017a). 
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I forskning kring manlig underlivssmärta har katastrofiering visat sig vara en viktig 

psykologisk variabel. Riegel et al. (2014) drar slutsatsen i sin litteraturöversikt att det finns ett 

tydligt samband mellan katastrofiering och kronisk prostatit, där mer katastrofiering är 

associerat med svårare symptom av kronisk prostatit. Tripp et al. (2006) fann i ett urval av 

äldre tonåringar att det var upplevd hjälplöshet, en delskala i pain catastrophizing scale 

(PCS), som hade ett samband med starkare smärtupplevelse (β = .29) och smärtnedsättning. 

Pereira et al. (2017) fann att katastrofiering förklarade 27% av variansen i smärtintensiteten 

bland män med kronisk prostatit. En annan studie fann att katastrofiering bland äldre män 

med kronisk prostatit endast var vanligt bland dem med hög smärtintensitet (Hedelin, 2012). 

Vidare finns ett samband mellan katastrofiering och minskad sexuell tillfredsställelse samt 

ökad negativ affekt bland män med diagnosen peyronies sjukdom (Davis, Ferrar, Sadikaj, 

Binik, & Carrier, 2017). 

Underlivssmärta och sexuell hälsa 

Smärtans påverkan på sexlivet. I flera studier har ett samband hittats mellan 

underlivssmärta och minskad sexlust (Aubin et al., 2008; Ciftci et al., 2011; Smith et al., 

2007). I en studie på män med kronisk prostatit hittades att 70% upplevde minskad sexlust 

(Aubin et al., 2008). Underlivssmärta har ett liknande samband till sexuell tillfredsställelse då 

män med underlivssmärta i mindre grad är nöjda med sitt sexliv (Smith et al., 2007; Ciftci et 

al., 2011) och 61% upplevde att smärtan påverkade deras sexliv negativt (Aljumaily, Al-

Khazraji, Gordon, Lau, & Jarvi, 2017). Mer specifikt fann Smith et al. (2007) i en studie på 

äldre män (snittålder = 49) med kronisk prostatit att sambandet mellan underlivssmärta och 

sexuell tillfredsställelse medieras av ett pars gemensamma sexuella funktion. Smärtan har 

också ett negativt samband till antalet orgasmer jämfört med en kontrollgrupp (Ciftci et al., 

2011; Smith et al., 2007). I en tvärsnittsstudie hittade Aubin et al. (2008) dock ingen skillnad 

på varken tillfredsställelse eller på orgasmmått. Detta menar författaren kan förklaras av att 
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den positiva upplevelsen av att få orgasm överskrider smärtupplevelsen. Berghuis et al. 

(1996) fann att män med underlivssmärta har mindre sex och att den ledde till problem i 

parförhållanden. Flera upplevde också att det hämmade dem att skapa nya förhållanden.  

Sexuell dysfunktion och smärta. Erektil dysfunktion innebär att vid sexuell aktivitet 

ha upprepade svårigheter med att uppnå eller bibehålla stånd (American Psychiatric 

Association, 2013). Detta har visats ha negativ påverkan på mäns psykiska hälsa och en 

longitudinell studie fann att erektil dysfunktion bidrog till utvecklandet och vidmakthållandet 

av depression (Akre, Berchtold, Gmel, & Suris, 2014). Gällande underlivssmärta hittas att 

42% av män med kronisk prostatit också lider av erektil dysfunktion (Schneider, Wilbrandt, 

Ludwig, Beutel, & Weidner, 2005). En studie undersökte om förkalkningar i prostatan bland 

män med kronisk prostatit hade ett samband med erektil dysfunktion (Zhao et al., 2014). De 

med förkalkning hade högre odds (OR = 3.63) för att ha erektil dysfunktion än de som inte 

hade förkalkningar. 

Prematur ejakulation innebär problem med för tidig utlösning. Mer specifikt innebär 

det utlösning innan eller strax efter penetration (American Psychiatric Association, 2013). 

Även prematur ejakulation har undersökts longitudinellt och setts bidra till utvecklande samt 

vidmakthållande av depression (Akre et al., 2014). I ett urval (n = 64) bestående av män med 

prematur ejakulation och erektil dysfunktion hittades samsjuklighet med depressions och 

ångestrelaterade diagnoser (Rajkumar & Kumaran, 2015). Mer specifikt hade 13% en 

samtidig depressionsdiagnos och 23% en samtidig ångestdiagnos. Gällande män med 

underlivssmärta fann Schneider et al. (2005) att 26% led av för prematur ejakulation innan 

eller under penetration. Utöver det led ytterligare 22% av subjektiva besvär då de upplevde 

för tidig utlösning under ett samlag. Liknande siffror fann Lee & Lee, (2015) i sin studie på 

män med kronisk prostatit där 29% även led av prematur ejakulation. 
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Rädsla-undvikande-modellen 

En psykologisk modell som i forskning kring annan kronisk smärta förklarar 

utvecklandet och vidmakthållandet av smärta är rädsla-undvikande-modellen (Vlaeyen & 

Linton, 2000). Modellen använder psykologiska faktorer och dess påverkan på hur individer 

agerar för att förklara olika aspekter av smärtupplevelsen. Modellen har applicerats inom 

forskning kring muskuloskeletal smärta och där kunnat förklara hur psykologiska faktorer 

påverkar smärtupplevelsen (Vlaeyen & Linton, 2012). En startpunkt i modellen, se figur 1, är 

att en skada sker och i samband med den en smärtupplevelse. För en som inte utvecklar 

kronisk smärta skapas ingen överdriven rädsla för skadan och dess betydelse. Efter en tid kan 

smärtan konfronteras genom att till exempel utföra en rörelse som tidigare gjort ont och 

återhämtning kan ske. När återhämtning inte sker och kronisk smärta istället utvecklas är det 

en rad olika faktorer som samspelar. Smärtkatastrofiering har setts predicera utvecklandet av 

kronisk smärta och smärtrelatared rädsla (Vlaeyen & Linton, 2000). En rädsla där 

smärtupplevelsen blir tätt sammankopplad med att en skada har skett, vilket inte alltid 

stämmer. En individ med mycket negativ affekt kommer vara mer känslig för att utveckla 

smärtrelaterad rädsla. Rädslan bidrar till att individen undviker situationer där smärta kan 

uppkomma och den gör också individen hypervigilant för smärtrelaterad information. 

Undvikandet bidrar sen till individens nedsättning i form av depression, obruklighet (disuse) 

och nedsättning. Genom undvikandet uppstår negativ förstärkning, det vill säga en belöning 

sker för individen när smärta uteblir och den smärtrelaterade rädslan förstärks. Undvikandet 

gör att rädslan inte konfronteras och därmed hindras att ny inlärning sker (Vlaeyen & Linton, 

2012). 
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Figur 1. Rädsla-undvikande-modellen enligt Vlaeyen & Linton (2000). 

 

Modellen kompletteras också av forskning kring en uthärdande hanteringsstrategi och 

dess samband med kronisk smärta (Hasenbring & Verbunt, 2010). Vid uthärdande minimeras 

eller undertrycks tankar kring den akuta smärtupplevelsen och på så vis kan individen 

fortsätta med en smärtsam aktivitet. Ett överdrivet repeterande eller en överansträngning av 

muskler kan göra att kroppen inte hinner återhämta sig och kronisk smärta kan utvecklas. 

Vidare har undertryckande av tankar i sig ett samband med högre smärtintensitet (Hasenbring 

& Verbunt, 2010).  

Rädsla-undvikande-modellen har applicerats och anpassats till kvinnor med 

underlivssmärta. I en tvärsnittsstudie hittades stöd för faktorer i enlighet med modellen då 

fear-avoidance beliefs och katastrofiering förklarade 26% av variansen i smärtintensitet 

(Thomtén, Lundahl, Stigenberg, & Linton, 2014). I enlighet med modellen har stöd också 

kunnat ges för att ett undvikandebeteende medierar sambandet mellan katastrofiering och 

underlivssmärta, det vill säga att katastrofiering verkar på underlivssmärta genom att 

individer börjar undvika situationer där smärta kan uppstå (Flink, Engman, Ter Kulie, 

Thomtén, & Linton, 2017b).  
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Modellen har inte utvärderats som ramverk kring manlig underlivssmärta. Denna 

studie ämnar undersöka de psykologiska faktorerna i modellen men studiens tvärsnittsdesign 

hindrar att den utvärderas fullt ut. Men i enlighet med modellen borde ett undvikande eller 

uthärdandebeteende finnas i samband med smärtan samt ha ett samband med nedsättning till 

exempel nivåer av depression. Likaså bör depression, katastrofiering, ångest och 

undvikande/uthärdande enligt modellen ha ett samband med smärtintensitet likt det som 

påvisats i forskning kring kvinnlig underlivssmärta (Thomtén et al., 2014). Med anledning av 

den höga andel fall av kronisk prostatit utan tydlig etiologi (Krieger et al., 1999) har rädsla-

undvikande-modellen potential att fördjupa förståelsen kring utvecklandet av kronisk 

underlivssmärta hos män. 

Syfte 

Manlig underlivssmärta är ett relativt obeforskat område. Detta trots att prevalensen 

för kronisk prostatit, det vanligaste smärttillståndet rapporteras vara 8% (Krieger et al., 2008). 

Forskning kring underlivssmärta sker mer på äldre män där urvalsgrupperna ofta har en 

genomsnittsålder på över 40 år (e.g. Aubin et al., 2008; Lee & Lee, 2015; Turner et al., 

2006). Det är därför av vikt att undersöka i vilken utsträckning yngre män, i åldrarna 18–40 

lider av problemet, något endast ett fåtal studier tidigare gjort (Ku et al., 2001; Pitts et al., 

2008). Unga män är en grupp som kan skilja sig från äldre då de är i en annan fas av livet 

både socialt och biologiskt. Få studier (Pitts et al., 2008; Træen & Stigum, 2010) tar 

subkliniska nivåer av underlivssmärta och dess relation till psykologiska faktorer i beaktning, 

ett viktigt perspektiv för att öka kunskapen kring underlivssmärta.  

Få studier undersöker i vilken utsträckning unga män med underlivssmärta lider av 

psykisk ohälsa. En kartläggning av sambandet mellan underlivssmärta hos unga män och 

psykiskt lidande kan innebära ett första steg mot att utforma behandlingar för målgruppen. 
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Psykologisk behandling skulle kunna innebära en väg framåt i ett område där orsakerna till 

smärtan inte alltid är tydliga.  

Underlivssmärta och sexuell dysfunktion kan tänkas påverka negativt hur unga män 

upplever sitt sexliv. Multipel problematik kan innebära ett större lidande för individen och det 

är därför viktigt att undersöka hur unga män med underlivssmärta upplever sitt sexliv samt 

sin sexuella funktion. Problem kopplade till sex och underlivssmärta kan också vara svåra att 

prata om och kan hindra män att söka det stöd de behöver. Utifrån det är det intressant i 

vilken utsträckning män pratar om problem kopplat till sexuella problem. 

I tidigare smärtforskning har rädsla-undvikande-modellen (Vlaeyen & Linton, 2000) 

bidragit till en ökad förståelse för utvecklandet och vidmakthållandet av kronisk smärta. Med 

modellen som ramverk ämnar denna studie utvärdera de psykologiska faktorernas samband 

med smärtupplevelsen hos unga män med underlivssmärta. Utifrån modellen borde 

hanteringsstrategier som präglas av undvikanden eller överdrivet uthärdande ha ett samband 

med ett större lidande. Därav utvärderas undvikande samt uthärdandets samband med 

depression och ångest. Denna studie kan således fungera som en startpunkt för att utvärdera 

rädsla-undvikande-modellen applicerbarhet på underlivssmärta hos unga män. 

Syftet med denna studie är att besvara följande frågor: 

1. I vilken utsträckning lider unga män (18–40 år) av underlivssmärta?  

2. I vilken utsträckning pratar unga män om sina sexuella problem? 

3. Finns det skillnader i nivåer av psykisk ohälsa bland yngre män med underlivssmärta 

jämfört med de utan smärta? 

- Har de högre nivå av depressiva symptom? 

- Har de högre nivåer av ångestsymptom? 

- Är nivån av katastroftankar högre bland unga män med underlivssmärta? 



EN SMÄRTSAM UPPTÄCKT   20 

- Är de med högintensiv eller kronisk underlivssmärta mer utsatta för psykisk 

ohälsa? 

4. Finns det skillnader i nivåer av sexuell hälsa bland yngre män med underlivssmärta 

jämfört med de utan smärta? 

- Upplever unga män med underlivssmärta sitt sexliv mer negativt? 

- Är symptom av erektil dysfunktion och prematur ejakulation vanligare bland 

unga män med underlivssmärta jämfört med de utan smärta? 

5. Finns det stöd för de psykologiska variablerna i rädsla-undvikande-modellen bland 

unga män med underlivssmärta? 

- Förklarar psykologiska variabler enligt modellen smärtintensitet bland unga 

män med underlivssmärta? 

- Finns det ett samband mellan en undvikande eller uthärdande copingstil och 

högre nivåer av ångest och depression? 

Metod 

Procedur och deltagare 

Data samlades in via två olika metoder, sociala medier och klassrumsrekrytering på 

Örebro universitet. Inklusionskriterier för att vara med i studien var att biologiskt kön var  

män och befinner sig i åldrarna 18–40 år. För rekrytering via sociala medier användes 

annonsering (se bilaga 1 för annons och inledningstext), Örebro universitet stod som 

avsändare för annonsen. Via annonsen kom deltagaren direkt till informationssidan för 

enkäten på hemsidan oru survey. Samtycke lämnas in när deltagaren väljer att gå vidare till 

frågorna i enkäten. När de sista frågorna har besvarats på sista sidan står det “skicka in”, om 

deltagaren trycker på “skicka in” kommer en sida med ett tackmeddelande. Annonsen var 

aktiv mellan den 21 februari 2018 t.o.m. den 31 mars 2018. Annonsen var riktad till män i 

åldrarna 18 till och med 40 år i hela Sverige. För denna uppsats hämtades data ut den 20:e 
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mars 2018. Annonsen delades av oss och andra i relevanta facebookgrupper och var fri för 

alla att sedan dela vidare. Totalt svarade 2164 respondenter på enkäten.  

Ytterligare data samlades in via klassrumsbesök på Örebro universitet. Föreläsare för 

klasser med stor andel män prioriterades och tillfrågades via mail om att avvara 5–10 minuter 

för information om enkäten, helst i samband med rast eller lektionsslut för att ge männen 

chansen att delta i enkäten direkt. Totalt besöktes 24 klasser där 230 valde att genomföra 

enkäten av 395 möjliga, en svarsfrekvens på 58% för klassrummen. För sitt deltagande fick 

de en kaffekupong att använda på campus. Deltagarna fick först information kring projektet 

och de olika delar enkäten innehöll. De informerades om att deltagande var anonymt och att 

analys sker på gruppnivå samt att enkäten riktar sig till biologiska män i åldrarna 18–40. 

Därefter berättades att enkäten tar cirka 10 minuter att besvara, de uppmanades att sitta kvar i 

10 minuter och respektera varandras integritet då enkäten behandlar ett känsligt ämne. Vidare 

följde information om att den gått igenom etikprövning på universitetet och informationen 

avslutades sedan med att de fick chans att ställa frågor. Efter informationen ombads alla som 

inte skulle göra enkäten lämna salen. En länk till enkäten delades med samtliga i klassrummet 

som ledde till enkätens informationssida. Tabell 1 visar beskrivande data för deltagarna. 

Tabell 1   

Deskriptiv statistik på samtliga deltagare i studien 

Deskriptiv statistik (N = 2455) 

Ålder Mean (SD) 27.3 (5.4) 

Rekryterad via Sociala medier (n, %) 2164 (88%) 

Universitet (n, %) 291 (12%) 

Ursprung Sverige (n, %) 2322 (95%) 

Europa (n, %) 78 (3%) 

Annan del av världen (n, %) 55 (2%) 

Högsta utbildning Ingen utbildning avslutad (n, %) 6 (0%) 

Grundskola (n, %) 55 (2%) 

Gymnasium (n, %) 1182 (48%) 

Yrkesutbildning (n, %) 255 (10%) 

Kandidatexamen (n, %) 600 (24%) 

Master- eller doktorsexamen (n, %) 355 (15%) 

I en relation Ja (n, %) 1527 (62%) 

Nej (n, %) 925 (38%) 
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Sexuell läggning Heterosexuell (n, %) 2130 (87%) 

Homosexuell (n, %) 121 (5%) 

Bisexuell (n, %) 167 (7%) 

Annan (n, %) 36 (2%) 

Könsidentitet Man (n, %) 2438 (99%) 

Kvinna (n, %) 4 (0%) 

  Annan (n, %) 13 (1%) 

Sexuellt aktiv med partner 

eller ensam (6 månader) 

Ja (n, %) 2402 (98%) 

Nej (n, %) 53 (2%) 

Sexuellt aktiv ensam 

senaste 6 månaderna 

(onani)  

Ja (n, %) 2259 (92%) 

Nej (n, %) 143 (6%) 

Anteckning. N = Hela urvalet; n = antal personer; % = procent, avrundat till heltal; SD = 

standardavvikelse. 

 

I början av datainsamlingen satt även kvinnor kvar för information om enkäten men 

detta korrigerades då det ansågs mer effektivt att kvinnor lämnade salen innan informationen 

började. Variationen var stor när det gällde hur mycket tid som föreläsare kunde avvara för 

information om enkäten. Vissa gånger skedde informationen efter avslutad lektionstid, oftast 

dock cirka 10 minuter innan en rast eller avslut. Informationen gavs vid olika tid på dygnet på 

olika veckodagar. 

Etiska överväganden 

Studien följer informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet såsom definierat i forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Då 

sexualitet kan uppfattas som ett känsligt och privat ämne för många valdes anonyma svar som 

insamlingsmetod i den digitala enkäten. Denna anonymitet har dock lett till att det inte är 

möjligt att radera någons svar i efterhand ifall detta efterfrågas, då det inte är möjligt att 

identifiera en specifik persons svar. Deltagande i studien har varit frivilligt och deltagarna 

kunde avsluta ifyllandet av enkäten när som helst, vilket ledde till att ingen data samlades in. 

Samtycke gavs i och med att deltagaren påbörjade besvarande av enkäten. Information om 

studiens syfte, innehåll, procedur, anonymitet i deltagande, att analys sker på gruppnivå samt 

att om deltagaren avslutar innan sista frågan samlas ingen data in beskrivs innan enkäten 
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påbörjas. Ansvariga för studien var tydligt nämnda på informationssidan, se bilaga 1. 

Informationen innehöll även en rekommendation om att sitta avskilt och fylla i enkäten då 

ämnet kan upplevas privat. 

I enkäten fanns sex frågor som måste besvaras. Tre av dessa var för att beskriva 

deltagarna och för att fånga in rätt åldersgrupp (Rekryterades du via:, Hur gammal är du?, 

Var är du född?). Resterande tre frågor var inledande frågor gällande sexuell aktivitet eller 

underlivssmärta och avgjorde om fler frågor på området skulle besvaras. Designen valdes för 

att deltagare inte ska besvara irrelevanta frågor, till exempel frågor gällande samlagsfrekvens 

om deltagaren redan uppgett sexuell inaktivitet. Det gick inte att gå vidare utan att besvara 

dessa sex frågor. Resterande 87 frågor var valfria att besvara. 

Då klassrumsbesök också genomfördes gavs information om innehåll och att de som 

deltog skall ge varandra utrymme med hänvisning till varandras personliga integritet. De som 

inte vill fylla i eller inte faller in i rätt ålderskategori bads lämna rummet. Detta för att värna 

om deltagarnas integritet så mycket som möjligt. Deltagarna uppmanades också att sitta och 

svara i minst 10 min, detta för att ingen som svarade skall kunna pekas ut om de besvarar få 

frågor eller väljer att avsluta svarandet av enkäten i förtid. 

Enkäten pilottestades för feedback på innehåll och upplägg för att det inte skulle 

finnas något i enkäten som upplevs som stötande eller problematiskt. Studien godkändes vid 

en intern etikgranskning av examensuppsatser på Örebro universitet för 

psykologprogrammet. 

Frågor och formulär 

Samliv och sexvanor. Frågor kring sexuell aktivitet och frekvens liknar den 

forskning som tidigare gjorts på området (Ekdahl et al., 2018). Definition för samlag har dock 

gjorts bredare genom att analsex nu också är inkluderat, detta för att inkludera fler i urvalet 

men också utifrån förståelsen av manlig underlivssmärta. Frågorna gäller om deltagarna är 
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sexuellt aktiva på egen hand eller med partner, frekvens av sexuell aktivitet och samlag samt 

frekvens av onani. Deltagarna väljer utifrån fem alternativ det som stämmer bäst in på dem. 

Öppenhet och stöd. För att mäta hur öppna deltagarna är med sin sexuella 

problematik och om de upplever stöd från omgivningen skapades sex frågor gällande 

öppenhet. Huvudfrågan är om deltagaren samtalar med andra om sina problem, 

svarsalternativen går från "aldrig", "sällan", "ibland", "ofta" & "mycket ofta". Alternativet ”ej 

relevant” kan väljas om deltagaren aldrig upplevt sexuell problematik varpå deltagaren ej 

besvarar fler frågor på området. Baserat på vilket svar som ges besvaras sedan olika frågor. 

Vid svar ”aldrig” besvaras frågan ”önskar du att du hade någon att prata med gällande dina 

sexuella problem?”. Vid svaren "sällan" till "mycket ofta" ges följdfrågor gällande vilka som 

samtalas mest med, i vilken frekvens och om stöd upplevs. 

Psykologiskt välbefinnande. För att utvärdera nivå av depression och ångest hos 

deltagarna används formuläret Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Skalan består 

av 14 frågor varav sju är frågor om depression (HADS-D) och 7 är frågor om ångest (HADS-

A). HADS delskalor beräknas för sig själva och följer en fyrgradig Likertskala från 0–3 

poäng per fråga. Värden under 7 poäng innebär ingen sannolik ångest eller 

depressionsproblematik av klinisk nivå, 8–10 poäng är gränsfallsvärden, 11 eller mer poäng 

är sannolik ångest eller depressionsbesvär av klinisk betydelse. HADS har testats med 

svenska normer och påvisar god intern konsistens för ångest (α = .84), depression (α = .82) 

och för hela skalan (α = .90) (Lisspers, Nygren, & Söderman, 1997). I denna studie uppgick 

Cronbachs alfa för depression till .82 och för ångest till .84. 

Katastrofiering. Ur skalan Safety Behaviors and Catastrophizing Scale (SBCS) 

användes subskalan om sex frågor gällande katastrofiering för att utvärdera mängden 

katastroftankar hos deltagarna. Subskalan är baserad på Pain Catastrophizing Scale (PCS) 

(Sullivan, Bishop, & Pivik, 1995) och har i studier påvisat en god intern konsistens (α = .84) 
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(MacDonald, Linton, & Jansson-Fröjmark, 2008). Frågorna berör tankar eller känslor som 

finns när en person upplever symptom. Skalan går mellan 6–30 där låga poäng innebär låg 

grad av katastrofiering och motsatt förhållande råder vid höga poäng. I denna studie uppgick 

Cronbachs alfa till .90. 

Sexuell tillfredsställelse. Sexuell tillfredsställelse mättes genom formuläret Global 

Measurement of Sexual Satisfaction (GMSEX) (Byers, 1999). GMSEX består av fem frågor 

där deltagare utifrån en sjugradig skala väljer det alternativ som beskriver deras sexliv bäst 

(t.ex. bra-dåligt, behagligt-obehagligt). En totalpoäng räknas sedan ut och låga siffror 

indikerar låg sexuell tillfredsställelse, spannet av poäng går mellan 5–35. I enkäten användes 

en modifierad variant av formuläret (Engman & Hedström, 2014) för att alla män ska kunna 

besvara frågorna, oavsett om de är i relation eller inte. I en studie där tre olika mått för 

sexuell tillfredsställelse jämfördes fanns att GMSEX var det som uppvisade godast 

psykometri (Mark, Herbenick, Fortenberry, Sanders, & Reece, 2013). Chronbachs alpha 

uppgick då till .94 bland männen i studien (n = 211). Den omgjorda och svenska versionen 

som används i enkäten har tidigare visat god psykometri med en Cronbachs alpha på .91, den 

är dock enbart testat på kvinnor (Engman & Hedström, 2014). I denna studie uppgick 

Cronbachs alpha till .92. I enkäten användes också en generell fråga kring sexuell 

tillfredsställelse. 

Tankar och känslor kring sex. För att mäta tankar och känslor kring sex användes 

Male Sexual Distress Scale (MSDS) som är ett formulär beståendes av tolv frågor som ska 

besvaras utifrån en femgradig skala (0–4), poäng 0–48. Deltagarna ska exempelvis skatta i 

vilken grad de känner sig arga, oroliga eller olyckliga över sitt sexliv. MSDS utgår från 

skalan Female Sexual Distress Scale (Derogatis, Rosen, Leiblum, Burnett, & Heiman, 2002) 

som uppvisat goda psykometriska egenskaper i ett kvinnligt urval. I samband med forskning 

på parrelationer där kvinnan har underlivssmärta har skalan också testats på deras partner och 
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även då uppvisat god psykometri med en Cronbachs alpha på .93 (Bois et al., 2016). Oss 

veterligen har den tidigare inte testats i ett sammanhang med enbart män. I denna studie 

uppgick Cronbachs alfa till .93. 

Manlig underlivssmärta. I denna studie definieras underlivssmärta som smärta i 

penisskaft, ollon, förhud, testiklar, perineum (mellangården; området mellan testiklar och 

anus), övre delen av ljumsken, samt nedanför midjan i pubisområdet. Även smärta vid 

ejakulation är inkluderat i definitionen. Detta för att inkludera smärtområden som är vanligt 

förekommande i tidigare forskning (Pereira et al., 2016; Davis et al., 2011; Walz et al., 2007). 

Under analysen fanns behov av att differentiera mellan smärta enbart i genitalier med 

omkringliggande kroppsområden och ejukalationssmärta. Smärta som enbart uppstår vid 

ejukalation kallas då ejukalationssmärta och smärta enbart i genitalier med omkringliggande 

områden kallas då genitaliesmärta. Frågorna kring underlivssmärta är egenkonstruerade men 

liknar dels de som tidigare använts i forskning kring underlivssmärta hos kvinnor (Engman & 

Hedström, 2014). Frågorna har också anpassats utifrån ett manligt urval och baserats på 

förståelsen kring hur manlig underlivssmärta yttrar sig, exempelvis genom kronisk prostatit 

(Litwin et al., 1999). En intervju med fysioterapeut Maria Kramer-Lohse (personlig 

kommunikation, 31 januari 2018) som arbetar inom området har också genomförts. Frågorna 

gäller i huvudsak förekomsten av underlivssmärta, smärta vid ejakulation, smärtintensitet, 

frekvens av smärta, hur länge smärtan funnits samt om vård sökts för smärtan. 

Copingstrategier vid underlivssmärta. Formuläret CHAMP Sexual Pain Coping 

Scale (CSPCS) användes för att mäta copingstrategier vid underlivssmärta (Flink, Thomtén, 

Engman, Hedström & Linton, 2015). Formuläret innehåller åtta påståenden kring hantering 

av underlivssmärta och deltagaren ombeds skatta hur väl det stämmer in på dem utifrån en 

sjugradig skala, vilket ger en poäng mellan 4–28 för varje enskild del. I denna enkät har 

endast delskalorna för undvikande (CSPCS-E) och uthärdande (CSPCS-A) använts, detta då 
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den flexibla delskalan ej var psykometriskt tillfredsställande i tidigare utvärdering (Flink et 

al., 2015). Vidare har frågor ändrats utifrån att den nu använts för manlig underlivssmärta. 

Delskalorna uthärdande och undvikande har tidigare uppvisat goda psykometriska värden 

(Flink et al., 2015) men har ej testats på ett manligt urval tidigare. I denna studie uppgick 

Cronbachs alfa för delskalan undvikande till .74 och för delskalan uthärdande till .76. 

Prematur Ejakulation. Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT) (Symond et 

al., 2007) har använts för att mäta nivå av prematur ejakulation. PEDT består av fem frågor 

som ska besvaras på en femgradig skala. Låga poäng innebär mer problem med prematur 

ejakulation. Skalan har uppvisat goda psykometriska värden med ett Cronbach alpha på 0.71. 

De fann att skalan korrelerade väl till diagnosen prematur ejakulation och ett värde på 11 

eller mer indikerar prematur ejakulation medan ett värde av 8 eller mindre visar på låg 

sannolikhet för en diagnos. I denna studie uppgick Cronbachs alfa till .86. Skalan användes 

med tillåtelse av Pfizer Pharmaceuticals ©. 

Erektil dysfunktion. International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5) (Rosen, 

Cappelleri, Smith, & Peña, 1999) har använts för att mäta nivå av erektil dysfunktion. IIEF-5 

är en förkortad version av IIEF och har visat sig diskriminera väl mellan personer med eller 

utan diagnos. Formuläret består av fem frågor gällande erektil funktion och deltagarna ska 

svara utifrån en femgradig skala. Låga poäng innebär större besvär. En totalpoäng på under 

22 indikerar erektil dysfunktion. I denna studie uppgick Cronbachs alfa till .82.  

Statistiska analyser 

I ett första steg undersöktes data visuellt för att upptäcka eventuella oseriösa 

respondenter. Tre respondenter uteslöts i denna gallring. För de individuella skalorna uteslöts 

deltagare som besvarat 50% eller mindre på skalor med färre än tio frågor och deltagare som 

besvarat 75% eller mindre på skalor med elva eller fler frågor. Baserat på dessa kriterier 

räknades sedan ett snitt ut på varje skala för deltagare. Vidare uteslöts deltagare från 
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delskalor då de gett inkonsekventa svar gällande sin sexuella aktivitet. Deltagare som i 

textsvar angett att de ej upplevde underlivssmärta vid sexuell aktivitet togs bort från skalan 

CSPCS. För samtliga skalor beräknades den interna konsistensen med hjälp av Cronbachs 

alfa. Då studien är av tvärsnittsdesign utvärderades endast den interna konsistensen då test-

retest och prediktiv validitet ej kan beräknas. Vidare undersöktes de olika skalorna utifrån 

normalfördelning och spridning. Deltagare med extremvärden i fler än en skala inspekterades 

visuellt men samtliga behölls. En korrelationstabell för alla skalor användes som 

utgångspunkt för vidare analyser. Samtliga analyser genomfördes i statistikprogrammet IBM 

Statistical Package of Social Science (SPSS) version 24.  

Deskriptiva data användes för att beskriva urvalets demografi. För att besvara den 

första frågeställningen gällande prevalens av underlivssmärta användes deskriptiva data för 

hela urvalet. Deskriptiva data användes också för att beskriva den utsträckning som unga män 

talar med andra om sexuella problem. Då de senare frågeställningarna relaterar till variabler 

relaterade till sexuell funktion och underlivssmärta uteslöts deltagare som inte haft sexuellt 

umgänge med en partner eller med sig själv under de senaste sex månaderna (n = 53) i de 

senare analyserna. Detta urval användes vid jämförande analyser mellan de med och utan 

underlivssmärta. Vid analyser av de med smärta användes urvalet som hade antingen 

genitaliesmärta eller ejakulationssmärta. För att besvara den sista frågeställningen användes 

enbart de med genitaliesmärta. Detta då genitaliesmärta påminner mer om den smärta som 

utvärderats tidigare utifrån modellen (Thomtén et al., 2014) samt att psykologiska faktorer 

kan tänkas se olika ut beroende på hur smärtan uttrycker sig.  

För att undersöka den andra frågeställningen användes oberoende t-test där de med 

och utan smärta jämfördes. Grupperna jämfördes på nivåer av depression, ångest, 

katastrofiering, sexuell tillfredsställelse, tankar och känslor kring sex, samt sexuell 

dysfunktion. För vidare analys av frågan användes två huvudsakliga gruppindelningar av 
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smärtgruppen, intensitetsgrad och duration av smärtan. För indelning med intensitet som 

variabel användes en metod där medianen används som utgångspunkt. De i 

lågintensitetsgruppen var de som låg på medianen eller under (median = 3), de i 

högintensitetsgruppen skattade en intensitet på 4 eller högre. Grupperna jämfördes på nivåer 

av depression, ångest, katastrofiering, sexuell tillfredsställelse, tankar och känslor kring sex, 

samt sexuell dysfunktion. Vid denna gruppering fanns inte homogenitet i variansen på skalan 

depression (HADS-D) och ett unequal variance t-test utfördes då. Gällande 

durationsgrupperna delades de in i två grupper. En grupp där smärtan pågått i 0–3 månader 

och en där den pågått i 3 månader eller mer, detta då tidigare forskning menar att vid tre 

månader kan smärtproblematik ses som kronisk (Treede et al., 2015). Vid denna gruppering 

fanns inte homogenitet i variansen på skalan depression (HADS-D) och ett unequal variance 

t-test utfördes då. Samtliga t-tests signifikansnivå korrigerades enligt Bonferronis metod till 

0.00625 (Field, 2013).  

Ovanstående grupper användes också vid utförandet av chi-square-test. För att 

undersöka förekomsten av kliniska nivåer av depression eller ångest skapades en kategorisk 

dikotom variabel med hjälp av gränsvärdet för moderat ångest (>10 på HADS-ångest) och 

moderat depression (>10 på HADS-depression).  

I syfte att besvara den sista frågeställningen genomfördes en hierarkisk regression. 

Det rekommenderas när en analys jämförs med tidigare forskning eller en modell ska testas 

och variabler ska då föras in i ordning efter förväntat prediktionsstyrka till den beroende 

variabeln (Field, 2013). I ett första steg genomfördes därför korrelationer genom Pearsons 

produktmomentkorrelation på de psykologiska variabler som relaterar till rädsla-undvikande-

modellen och smärtintensitet. Därefter utfördes den hierarkiska multipla regressionen där, i 

likhet med tidigare forskning (Thomtén et al., 2014) smärtintensitet användes som 
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utfallsvariabel och där de psykologiska variablerna fördes in stegvis baserat på deras 

korrelationsstyrka med smärtintensitet. 

Resultat 

Redovisning av studiens resultat sker i olika segment. Under prevalens redovisas 

förekomst av underlivssmärta och hur den yttrar sig. Därefter följer resultat kring huruvida 

unga män samtalar om sexuella problem. Vidare redovisas skillnader gällande psykisk 

ohälsa, katastrofiering och sexuell hälsa mellan de med underlivssmärta och utan. Därefter 

följer skillnader mellan de med kronisk och kortvarig smärta samt högintensiv och 

lågintensiv smärta på samma skalor. Under nästa segment redovisas risken för kliniska nivåer 

av psykisk ohälsa bland män med underlivssmärta, samma gruppindelning används under 

denna del. Till sist redovisas en regressionsanalys med psykologiska variabler enligt rädsla-

undvikande-modellen. 

Prevalens 

Beskrivande statistik och prevalens gällande smärta, vårdkontakt samt om män 

samtalar om sina problem visas i tabell 2. 

Tabell 2   
Prevalens och beskrivande statistik om smärta, vårdkontakt och samtal gällande 

sexuella problem 

Smärta 

Andel med underlivssmärta 

(genitaliesmärta och/eller 

ejakulationssmärta) 

(n, %) 406 (17%) 

    

Genitaliesmärta (under de 

senaste 6 månaderna) 

Ja (n, %) 337 (14%) 

Nej (n, %) 2118 (86%) 

Intensitet, genitaliesmärta 

(1-10) 

Mean (SD) 3.4 (1.9) 

Smärta vid ejakulation 

(under de senaste 6 

månaderna) 

Ja (n, %) 127 (5%) 

Nej (n, %) 2328 (95%) 

Intensitet, 

ejakulationssmärta (1-10) 

Mean (SD) 3.7 (1.8) 

Smärtduration 0-3 månader (n, %) 168 (44%) 

3-6 månader (n, %) 37 (10%) 

6-12 månader (n, %) 32 (8%) 
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Över ett år (n, %) 149 (39%) 

Åldersgrupper 

Genitaliesmärta 18-24 år (n, %) 128 (15%) 

25-31 år (n, %) 143 (14%) 

32-40 år (n, %) 66 (12%) 

Ejakulationssmärta 18-24 år (n, %) 40 (5%) 

25-31 år (n, %) 60 (6%) 

32-40 år (n, %) 27 (5%) 

Vårdkontakt 

Vårdtillfällen på grund av 

underlivssmärta (de senaste 

6 månaderna) 

En eller flera (n, %) 60 (15%) 

Nej (n, %) 346 (85%) 

Har du fått någon diagnos 

för din smärta? 

Ja (n, %) 70 (17%) 

Nej (n, %) 335 (83%) 

Pratar män om sina problem? 

Hur ofta män samtalar med 

andra om sexuella problem 

Aldrig (n, %) 818 (33%) 

Sällan (n, %) 716 (29%) 

Ibland (n, %) 430 (18%) 

Ofta (n, %) 137 (6%) 

Mycket Ofta (n, %) 44 (2%) 

Ej relevant då jag ej haft sexuella 

problem (n, %) 

308 (13%) 

Hur ofta män samtalar med 

andra män om sexuella 

problem 

Aldrig (n, %) 416 (31%) 

Sällan (n, %) 532 (40%) 

Ibland (n, %) 283 (21%) 

Ofta (n, %) 79 (6%) 

Mycket ofta (n, %) 17 (1%) 

Vilka samtalar män med 

om sexuella problem 

Partner (n, %) 845 (65%) 

Familj (n, %) 115 (9%) 

Vänner (n, %) 875 (67%) 

Vårdkontakt (n, %) 214 (16%) 

Annan (n, %) 20 (2%) 

Mest frekventa 

samtalskontakt 

Partner (n, %) 701 (53%) 

Familj (n, %) 39 (3%) 

Vänner (n, %) 519 (40%) 

Vårdkontakt (n, %) 47 (4%) 

Annan (n, %) 6 (1%) 

Upplevs stöd efter samtal Ja (n, %) 1047 (80%) 

Nej (n, %) 265 (20%) 

Önskas någon att prata 

med (om man inte har 

någon) 

Ja (n, %) 366 (45%) 

Nej (n, %) 447 (55%) 

Anteckning. n = antal personer; % = procent, avrundat till heltal; SD = 

standardavvikelse. 
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Resultaten visar att 17% av unga män har upplevt underlivssmärta under de senaste 

sex månaderna, det vill säga genitaliesmärta, ejukalationssmärta eller båda samtidigt. Mer 

specifikt har 14% av unga män upplevt genitaliesmärta i penis, testiklar, perineum, ljumsken 

eller pubisområdet och 5% har upplevt ejakulationssmärta. Ungefär 2% har upplevt både 

genitaliesmärta och ejakulationssmärta. Intensiteten av genitaliesmärta, på en skala mellan 1–

10, har ett medelvärde på 3.4 medan intensitet för ejakulationssmärta har ett medelvärde på 

3.7. När det kommer till genitaliesmärta har 55% ont vid beröring eller samlag och 36% 

upplever smärta nästan varje vecka. Gällande ejakulationssmärta har 58% haft ont någon 

enstaka gång, men det är även vanligt att smärtan är återkommande (19% ibland, 5%, ofta 

samt 1% ofta). Resultaten visar också att en majoritet (57%) har upplevt smärta under en 

längre period (3 månader eller mer). Av de som upplever smärta har 15% sökt vård under det 

senaste halvåret och 17% har någon gång fått en diagnos för sin smärta. 

Samtal och stöd 

En majoritet (55%) av unga män samtalar om sina sexuella problem med andra 

(sällan 29%, ibland 18%, ofta 6%, Mycket ofta 2%) medan 33% aldrig samtalar om sina 

sexuella problem med andra. Av de män som samtalar om sina sexuella problem samtalar 

68% (sällan 40%, ibland 21%, ofta 6%, mycket ofta 1%) med andra män om sina problem. 

De som samtalar om sexuella problem samtalar oftast med sin partner eller med vänner (65% 

partner, 67% vänner). De flesta (80%) av alla män upplever stöd när de har samtalat om sina 

sexuella problem med andra. Av de som inte har någon att prata med gällande sexuella 

problem önskar 45% att de hade någon att samtala med. 

Skillnader mellan grupper 

Tabell 3 visar gruppstorlek, medelvärde, standardavvikelse, frihetsgrader, t-värde 

samt på vilken nivå t-värdet är signifikant. Tre grupper redovisas, de med smärta mot de utan 

smärta, de med hög smärtintensitet (4 eller högre på en tiogradig skala) mot de med låg 
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smärtintensitet (3 eller lägre på en tiogradig skala) samt de med kronisk smärta (smärta i tre 

månader eller längre) mot de utan kronisk smärta (smärta i mindre än tre månader).  

Tabell 3         
T-test på skalor för depression, ångest, katastrofiering, känslor- och tankar om sex, sexuell 

upplevelse, sexuell tillfredsställelse, prematur ejakulation och erektil dysfunktion. 

  Smärta Utan smärta     

  n M sd n M sd df t 

HADS-D 402 4.89 3.75 1996 4.29 3.59 2396 3.01** 

HADS-A 402 7.82 4.44 1996 6.62 4.30 2396 5.05*** 

Katastrofiering 400 14.79 5.64 1976 14.47 5.74 2374 1.01 

MSDS 401 15.73 10.23 1998 13.95 10.33 2396 3.16** 

GMSEX 402 25.11 7.24 1996 25.33 7.34 2397 -0.56 

SEXTIL 402 5.57 2.78 1995 5.59 2.80 2395 -0.17 

PEDT 401 6.37 4.76 1994 5.50 4.48 2392 3.5*** 

IIEF-5 351 21.57 3.64 1710 21.97 3.52 2059 -1.93 

         

  Hög smärtintensitet Låg smärtintensitet     

  n M sd n M sd df t 

HADS-D 158 5.96 4.14 243 4.18 3.30 282.168 4.54*** 

HADS-A 158 8.73 4.58 243 7.21 4.26 399 3.39** 

Katastrofiering 158 16.28 5.41 241 13.81 5.59 397 4.36*** 

MSDS 158 17.93 10.76 243 14.32 9.64 399 3.5** 

GMSEX 158 23.87 7.48 242 25.95 6.97 398 -2.82** 

SEXTIL 158 5.04 2.81 243 5.92 2.71 399 -3.14** 

PEDT 158 6.42 5.01 242 6.35 4.60 398 0.15 

IIEF-5 133 21.43 3.76 217 21.64 3.57 348 -0.52 

         

  Kronisk smärta Utan kronisk smärta     

  n M sd n M sd df t 

HADS-D 216 5.45 4.04 166 4.25 3.27 378.903 3.21** 

HADS-A 216 8.33 4.76 166 7.30 4.05 375.963 2.28 

Katastrofiering 216 15.81 5.52 165 13.46 5.64 379 4.10*** 

MSDS 216 16.93 10.3 166 13.84 10.06 380 2.93** 

GMSEX 215 24.59 7.02 166 26.22 7.32 379 -2.22 

SEXTIL 216 5.37 2.71 166 5.95 2.83 380 -2.02 

PEDT 216 6.41 4.83 166 6.11 4.65 380 0.61 

IIEF-5 185 21.64 3.48 152 21.53 3.70 335 0.29 

Anteckningar. n = antal personer; M = medelvärde; sd = standardavvikelse; df = frihetsgrader; t 

= t-värde. HADS-D och HADS-A, hospital anxiety and depression scale 0-28; Katastrofiering, 

subskala med 6 frågor ur Safety Behaviors and Catastrophizing Scale (SBCS) 6-30; MSDS, 

male sexual distress scale (konverterad ifrån "female sexual distress scale" FSDS) 0-48; 

GMSEX, Global Measurement of Sexual Satisfaction 5-35; SEXTIL, sexuell tillfredställelse på 

en skala mellan 1-10; PEDT, Premature Ejaculation Diagnostic Tool, > 10 = prematur 

ejakulation; IIEF-5, International Index of Erectile Function-5, < 22 = erektil dysfunktion. * p < 
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,05; ** p < ,01; *** p < ,001. Samtliga p-värden är korrigerade med Bonferronis metod, ny sig. 

p < 0,00625. 

 

Män med underlivssmärta mot de utan. Resultaten visar att män med 

underlivssmärta har högre nivåer av depression på skalan HADS-D där värden på sju och 

över anses vara depression av mild grad eller högre. Män med smärta (M = 4.89, SD = 3.75) 

mot de utan smärta (M = 4.29, SD = 3.59), en liten dock statistisk signifikant skillnad, M = 

0.60, 95% CI [2.08, 9.83] t(2396) = 3.01, p = .003. Dock når ingen av grupperna en klinisk 

nivå av depression. Resultatet visar att nivån av ångest var högre för de med smärta (M = 

7.82, SD = 4.44) mot de utan smärta (M = 6.62, SD = 4.30), en statistisk signifikant skillnad, 

M = 1.19, 95% CI [.73, 1.66] t(2396) = 5.05, p = .000. De med smärta uppnår en nivå av mild 

ångest (>7 på HADS-A).  

Unga män med smärta har mer negativa tankar och känslor kring sex (M = 15.73, SD 

= 10.23) mot de utan smärta (M = 13.95, SD = 10.33), en statistisk signifikant skillnad, M = 

1.78, 95% CI [.67, 2.88] t(2396) = 3.16, p = .002. Gällande sexuella dysfunktioner visar 

resultatet att unga män med smärta har mer symptom av prematur ejakulation (M = 6.37, SD 

= 4.76) än de utan smärta (M = 5.50, SD = 4.48), en statistisk signifikant skillnad, M = 0.87, 

95% CI [.38, 1.35] t(2393) = 3.50, p = .000. Dock är ingen av grupperna nära skalans 

definierade gränsvärde på 11, en nivå som indikerar diagnosen prematur ejakulation. Ingen 

signifikant skillnad fanns mellan grupperna gällande nivåer av erektil dysfunktion. 

Män med högintensiv smärta mot lågintensiv. Män med hög smärtintensitet hade 

högre nivåer av depression (M = 5.96, SD = 4.14) än de med låg (M = 4.18, SD = 3.30) en 

stor och statistiskt signifikant skillnad, M = 1.78, 95% CI [1.01, 2.55] t(282,168) = 4.54, p = 

.000. Ingen grupp uppnår en klinisk nivå av depression. Gällande ångest var nivån av ångest 

högre bland de med hög smärtintensitet (M = 8.73, SD = 4.58), jämfört med de med låg 

smärtintensitet (M = 7.21, SD = 4.26) en statistisk signifikant skillnad, M = 1.52, 95% CI 
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[.64, 2.40] t(399) = 3.39, p = .001. Båda gruppernas medelvärde hamnar på en mild 

ångestnivå (> 7) enligt HADS-A. De med hög smärtintensitet hade även högre nivåer av 

katastrofiering. Hög (M = 16.28, SD = 5,41) mot de med låg (M = 13.81, SD = 5,59) en 

statistisk signifikant skillnad, M = 2.47, 95% CI [1.35, 3.56] t(379) = 4.36, p = .000. 

Män med hög smärtintensitet hade mer negativa tankar och känslor kring sex (M = 

17.93, SD = 10.76) jämfört med de med låg smärtintensitet (M = 14.32, SD = 9.64), en 

statistisk signifikant skillnad, M = 3.61, 95% CI [1.58, 5.63] t(399) = 3.50, p = .001. Gällande 

sexuell tillfredsställelse, som mättes med GMSEX (5–35), var de med låg smärtintensitet mer 

tillfredsställda (M = 25.95, SD = 6.97) än de med hög smärtintensitet (M = 23.87, SD = 

7.48), en liten dock statistisk signifikant skillnad, M = 2.07, 95% CI [.63, 3.91] t(398) = 2.82, 

p = .005. Detta gällde även för den enskilda frågan som mätte sexuell tillfredsställelse på en 

skala mellan 1–10, där de med låg smärtintensitet (M = 5.92, SD = 2.71) var mer 

tillfredsställda jämfört med de med hög smärtintensitet (M = 5.04, SD = 2.82), statistisk 

signifikant skillnad, M = .88, 95% CI [.33, 1.44] t(399) = 3.14, p = .002. 

Män med kronisk smärta mot kortvarig. Resultaten visar att nivån av depression 

var högre bland de som hade kronisk smärta (M = 5.45, SD = 4.04) jämfört med de med 

kortvarig smärta (M = 4.25, SD = 3.27), en statistisk signifikant skillnad, M = 1.20, 95% CI 

[.46, 1.94] t(378.903) = 3.21, p = .001. Dock uppnår ingen grupp en klinisk nivå av 

depression. Gällande katastrofiering visar resultaten på en högre nivå av katastrofiering bland 

de med kronisk smärta (M = 15.81, SD = 5.52) mot de med kortvarig smärta (M = 13.46, SD 

= 5.64), en statistisk signifikant skillnad, M = 2.35, 95% CI [1.23, 3.49] t(379) = 4.10, p = 

.000. De med kronisk smärta uppnår en hög nivå av katastrofiering.  

De med kronisk smärta hade mer negativa tankar och känslor kring sex (M = 16.93, 

SD = 10.30) än de med kortvarig smärta (M = 13.84, SD = 10.06), en statistisk signifikant 

skillnad, M = 3.09, 95% CI [1.02, 5.16,] t(380) = 2.93, p = .004. 
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Kliniska nivåer av psykisk ohälsa 

För att undersöka association mellan underlivssmärta och kliniska nivåer av 

depression eller ångest utfördes flera chi-square test. Moderata gränsvärden för skalorna 

HADS-D och HADS-A (> 10) delade in deltagarna i en klinisk och en icke-klinisk grupp. 

Grupperna jämfördes sen på variablerna smärta mot icke-smärta, hög mot lågintensiv smärta 

samt kronisk mot icke-kronisk smärta. 

Tabell 4      
Chi-Square för depression och ångest på grupper smärta & icke smärta, hög och låg 

smärtintensitet samt kronisk och inte kronisk smärta 

Depression Smärta Ej Smärta χ² OR 95% CI 

Ja 40 150 2.72 1.36 .94, 1.96 

Nej 362 1846       

  Hög intensitet Låg intensitet χ² OR 95% CI 

Ja 28 12 17.42* 4.15 2.04, 8.43 

Nej 130 231       

  Kronisk smärta 

Ej kronisk 

smärta χ² OR 95% CI 

Ja 31 7 10.76* 3.81 1.63, 8.88 

Nej 185 159       

       

Ångest Smärta Ej Smärta χ² OR 95% CI 

Ja 120 374 25.27* 1.85 1.45, 2.35 

Nej 282 1622       

  Hög intensitet Låg intensitet χ² OR 95% CI 

Ja 54 66 2.25 1.39 .90, 2.15 

Nej 104 177       

  Kronisk smärta 

Ej kronisk 

smärta χ² OR 95% CI 

Ja 76 42 4.30* 1.60 1.02, 2.51 

Nej 140 124       

Anteckningar. χ² = chi-square; OR = oddsratio; CI = konfidensintervall; Depression baserat på 

HADS-D och Ångest baserad på HADS-A, hospital anxiety and depression scale; * p < .05; 

Moderata nivåer = > 10 på HADS för att vara i gruppen "Ja" för depression eller ångest.  

 

Det fanns en signifikant association mellan att ha kronisk smärta eller inte och ha 

moderat depression eller inte. χ² (1) = 10.76, p < .05. Oddsration för moderat depression och 

kronisk smärta var 3.81, 95% CI [1.63, 8.88]. Det fanns även en signifikant association 

mellan att ha hög smärtintensitet eller inte och ha depression eller inte. χ² (1) = 17.42, p < 
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.001. Oddsration för moderat depression och högintensiv smärta var 4.15, 95% CI [2.04, 

8.43]. Dessa två resultat visar att både hur länge smärtan funnits och hur stark smärtan är 

påverkar sannolikheten för klinisk depression starkt. Det fanns ingen signifikant association 

mellan att ha smärta eller inte på moderat nivå av depression. 

Gällande ångest fanns det en signifikant association mellan att ha smärta eller inte och 

ha moderat ångest eller inte. χ² (1) = 25.27, p < .001. Oddsration för moderat ångest och 

underlivssmärta var 1.85, 95% CI [1.45, 2.35]. Det visar på en tydlig skillnad av att ha smärta 

då oddsen för ångest nästan dubblerades. Det fanns även en signifikant association mellan att 

ha kronisk smärta eller inte och ha moderat ångest eller inte. χ² (1) = 4.30, p < .05. Oddsration 

för moderat ångest och kronisk smärta var 1.60, 95% CI [1.02, 2.51]. En indikation på att 

även hur länge smärta funnits har betydelse för ångestnivåer. Det fanns ingen signifikant 

association mellan hög och låg smärtintensitet på moderat nivå av ångest. 

Copingsstrategier och psykisk ohälsa 

För att undersöka sambandet mellan en undvikande eller uthärdande copingstil 

gällande smärta i samband med sex och psykisk ohälsa genomfördes korrelationer med 

Pearsons r, resultaten redovisas i tabell 5. 

Tabell 5             

Korrelationer mellan psykologiska faktorer samt smärta hos män med underlivssmärta 

  1 2 3 4 5 6 

1. Katastrofiering - .35** .26** .41** .41** .31** 

2. Undvikande (CSPCS-A) 
 

- .21** .26** .20** .27** 

3. Uthärdande (CSPCS-E) 
    

- .13* .12* .20** 

4. Depression (HADS-D) 
   

- .68** .29** 

5. Ångest (HADS-A) 
        

- .26** 

6. Genitaliesmärta 
          

- 

*. Korrelationen är signifikant på en 0.05 nivå (2-tailed); **. Korrelationen är signifikant 

på en 0.01 nivå (2-tailed); Katastrofiering, subskala med sex frågor ur Safety Behaviors 

and Catastrophizing Scale (SBCS); HADS-D och HADS-A, hospital anxiety and 

depression scale; CSPCS-A och CSPCS-E, CHAMP Sexual Pain Coping Scale. 
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Det fanns ett svagt positivt samband mellan en mer undvikande copingstil och nivåer 

av depression r(317)=.26, p < .001, samt ett svagt positivt samband till nivåer av ångest 

r(317)=.20, p < .001. Gällande en mer uthärdande copingstil när det kommer till 

genitaliesmärta fanns ett svagt positivt samband mellan uthärdande och depression 

r(313)=.13, p < .05, likaså fanns ett svagt samband mellan uthärdande och nivåer av ångest 

r(313)=.12, p < .05. 

Psykologiska variabler enligt rädsla-undvikande-modellen 

För att undersöka vilka psykologiska variabler i rädsla-undvikande-modellen som kan 

vara involverade i underlivssmärtans intensitet genomfördes en multipel hierarkisk 

regression, värden från regressionen redovisas i tabell 6. Variablerna fördes in i modellen i 

steg baserat på deras korrelationsstyrka, se tabell 5. 

Tabell 6       

Regression med underlivssmärta      

Modell R2 B SE B β P CI (95%) 

Steg 1 0.10*           

 Intercept   1.74 0.29   < .001* 1.17, 2.32 

 Katastrofiering   0.65 0.11 0.32 < .001* 0.43, 0.86 

Steg 2 0.13*      

 Intercept  1.68 0.29  < .001* 1.11, 2.25 

 Katastrofiering  0.49 0.12 0.24 < .001* 0.26, 0.73 

 Depression (HADS-D)  0.65 0.21 0.18 .002* 0.24, 1.06 

Steg 3 0.15*           

 Intercept   1.39 0.30   < .001* 0.80, 1.99 

 Katastrofiering   0.40 0.12 0.20 .001* 0.16, 0.64 

 Depression (HADS-D)   0.56 0.21 0.16 .007* 0.15, 0.97 

 Undvikande (CSPCS-A)   0.33 0.12 0.16 .005* 0.10, 0.56 

Steg 4 0.15      

 Intercept   1.35 0.31  < .001* 0.74, 1.97 

 Katastrofiering   0.39 0.12 0.19 .002* 0.14, 0.63 

 Depression (HADS-D)   0.47 0.26 0.13 .075 -0.05, 0.99 

 Undvikande (CSPCS-A)   0.33 0.12 0.16 .005* 0.10, 0.56 

 Ångest (HADS-A)   0.12 0.22 0.04 .585 -0.32, 0.56 

Steg 5 0.16           

 Intercept   1.06 0.35   .003* 0.37, 1.74 

 Katastrofiering   0.34 0.13 0.17 .007* 0.09, 0.59 

 Depression (HADS-D)   0.47 0.26 0.13 .075 -0.05, 0.99 

 Undvikande (CSPCS-A)   0.31 0.12 0.15 .009* 0.08, 0.54 
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 Ångest (HADS-A)   0.12 0.22 0.04 .587 -0.32, 0.56 

 Uthärdande (CSPCS-E)   0.13 0.07 0.10 .066 -0.01, 0.26 

Anteckningar. R2 = determinationskoefficient; B = ostandardiserad koefficient; SE B = 

standardiserad error för B; β = standardiserad koefficient; CI = konfidensintervall; * = 

Statistiskt signifikant p = <0.05; Katastrofiering, subskala med sex frågor ur Safety Behaviors 

and Catastrophizing Scale (SBCS); HADS-D och HADS-A, hospital anxiety and depression 

scale; CSPCS-A och CSPCS-E, CHAMP Sexual Pain Coping Scale. 

 

Den fulla modellen (steg 5) där katastrofiering, depression, undvikande, ångest och 

uthärdande var prediktorer för smärtintensitet var statistiskt signifikant R2 = .16, F(5, 308) = 

11.74, p < .000; adjusted R2 = .146. Adderandet av depression (HADS-D) till katastrofiering 

som prediktor (steg 2) av smärtintensitet ledde till en statistiskt signifikant ökning i R2 med 

.027, F(1, 311) = 9.74, p < 0.01. Adderandet av undvikande (CSPCS-A) till katastrofiering 

och depression (HADS-D) i steg 3 ledde också till en signifikant ökning i R2 med .02, F(1, 

310) = 8.13, p < 0.01. Adderandet av ångest och uthärdande gav ingen signifikant ökning i 

variansen. I den fulla modellen förklarar de psykologiska variablerna 16% av variansen av 

smärtintensitet. 

Diskussion 

Denna studie visar att underlivssmärta bland unga män är vanligt och 17% av 

deltagarna i denna studie har upplevt underlivssmärta under det senaste halvåret. Majoriteten 

(57%) av dessa har upplevt smärta under en längre period. Unga män med underlivssmärta 

har en förhöjd nivå av psykisk ohälsa jämfört med de utan smärta. De med långvarig eller 

intensiv smärta har kraftigt förhöjd risk för mer kliniska nivåer av depression och ångest. 

Dessa två grupper har också höga nivåer av katastrofiering.  

Smärtan i sig tycks inte vara starkt förknippat med sämre sexuell hälsa. Män med 

underlivssmärta är lika tillfredsställda med sitt sexliv som andra män men har något fler 

negativa tankar och känslor kring sex. Unga män med underlivssmärtas sexuella funktion 

verkar god även om en liten skillnad gällande prematur ejakulation observerats. Många unga 
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män pratar om sina sexuella problem med andra. En stor majoritet upplever stöd vid dessa 

tillfällen. Studien visar att det finns visst stöd för de psykologiska variablerna som ingår i 

rädsla-undvikande-modellen. Där framförallt katastrofiering men även depression och 

undvikande setts ha ett samband med en högre smärtintensitet.  

Den förhöjda risken för mer kliniska nivåer av psykisk ohälsa bland unga män med 

långvarig eller intensiv underlivssmärta talar för att deras lidande behöver tas på allvar. De 

kan således vara grupper i behov av psykologisk behandling. Behandling kan redan nu sättas 

in mot den psykiska ohälsan men mer forskning behövs för att klargöra om psykologisk 

behandling är rätt insats mot själva smärtan.  

Hur många unga män lider av underlivssmärta? 

Det första syftet i denna studie är att kartlägga prevalens och att förklara hur vanligt 

underlivssmärta är bland unga män. I denna studie fann vi att 14% av alla män upplevde 

genitaliesmärta och 5% ejakulationssmärta. Det fanns ett överlapp mellan smärtgrupperna då 

2% upplevde smärta både i genitalier och vid ejakulation, totalt sett led alltså 17% av alla 

män i denna studie av underlivssmärta i någon form. Resultaten pekar på att underlivssmärta 

är vanligt i samtliga åldrar i studien. Denna studies prevalens av underlivssmärta på 17% är 

lik den prevalens Pitts et al. (2008) fann då 12% upplevde underlivssmärta och 4% smärta vid 

sex (män mellan 16–64 år). Resultaten liknar också det som Træen & Stigum, (2010) fann i 

sin studie då 19% av männen i åldrarna 18–67 år rapporterade subkliniska nivåer av 

underlivssmärta. I denna studie förefaller dock andelen män med mer allvarliga och 

långvariga problem högre då de endast fann 2–4% med mer frekvent smärta.  

Gällande ejakulationssmärta är denna studies resultat lägre än tidigare forskning där 

lite fler än hälften av män med underlivssmärta även upplever smärta vid ejakulation (Aubin 

et al., 2008; Davis et al., 2011; Pereira et al., 2017). Denna skillnad kan möjligen förklaras av 
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att denna studie möjliggör fler deltagare med subkliniska nivåer och inte endast deltagare 

med kliniska nivåer av smärta. 

I jämförelse med de studier som genomförts på kronisk prostatit är prevalensen högre 

i denna studie. I en översiktsartikel beräknas prevalensen för kronisk prostatit till 8% (Krieger 

et al., 2008). En möjlig förklaring till att denna studie har en högre prevalens än studier på 

kronisk prostatit är att denna studie även undersöker subkliniska nivåer av smärta och därmed 

också inkluderar annan underlivssmärta. Vanligt är även att tidigare studier undersökt 

underlivssmärta med NIH-CPSI-skalan (Litwin et al., 1999). Den fångar endast upp symptom 

under den senaste veckan medan denna studie ser till de senaste sex månaderna vilket leder 

till att fler fångas upp.  

En majoritet (57%) av männen har haft underlivssmärta i över tre månader, en 

tidsgräns som definieras som kronisk smärta (Treede et al., 2015). Vi fann en smärtintensitet 

på 3.4 för genitaliesmärta och 3.7 för ejakulationssmärta. Liknande intensitetsnivå har 

tidigare rapporterats bland kvinnor i åldrarna 18–35 med sexuell smärta (Flink et al., 2015) 

samt bland äldre män med kronisk prostatit (Aubin et al., 2008). Utifrån resultaten går det 

inte att uttala sig om eventuella bakomliggande diagnoser för underlivssmärtan. Det är dock 

tydligt att studien fångar upp många unga män som har tydliga problem med underlivssmärta. 

Samtalar män om sexuella problem? 

En fråga som dök upp när denna enkät skapades var om män samtalar om sexuella 

problem med andra. Det är möjligt att tänka sig sexuella problem som ett område män inte 

samtalar om. Resultaten visar dock att så inte är fallet bland unga män. I denna studie fanns 

att över hälften av alla unga män (55%) samtalar med andra om sina sexuella problem medan 

en tredjedel (33%) aldrig samtalar om sina sexuella problem. Oftast samtalar unga män med 

sina vänner (67%) och partner (65%) och det är inte ovanligt att samtala med andra män 

(68%) om sina sexuella problem. De flesta män upplever också stöd när de samtalar om sina 
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sexuella problem (80%). Detta skiljer sig från det (Wood et al., 2017) fann i sin kvalitativa 

forskning där äldre män med kronisk prostatit upplevde avsaknad av stödjande respons från 

omgivningen. I den studien fann männen det svårt att samtala om problemen “då man skall 

vara en man”. De bar också på en rädsla för att andra ska dra sig undan om de pratar om 

smärtan. Denna syn kring samtal om manlig sexualitet är sannolikt inte ovanlig men denna 

studie visar att många unga män ändå samtalar om sina sexuella problem. Majoriteten 

upplever också stöd när de gör det. Det kan möjligen spegla en attitydförändring då det bland 

unga män kan vara mer accepterat att samtala om sexuella problem.  

Lider unga män med underlivssmärta av psykisk ohälsa? 

Resultaten pekar på att unga män med underlivssmärta i högre grad lider av psykisk 

ohälsa. Det är tydligt att de med underlivssmärta har en generellt högre ångestnivå än de utan 

smärta. Likaså verkar hur länge smärtan varat och hur ont det gör vara förknippat med än 

högre ångestnivåer. De med hög smärtintensitet har en ångestnivå som indikerar mildare 

ångestbesvär enligt HADS. Likaså finns en förhöjd risk (OR = 1.85) att lida av allvarligare 

ångestproblematik om underlivssmärta finns. Denna risk är också påtaglig för de med kronisk 

underlivssmärta gentemot de med kortvarig smärta men risken ökar inte med en högre 

smärtintensitet.  

De med intensiv eller långvarig underlivssmärta har en fyrdubbelt stor risk att också 

lida av allvarliga depressiva besvär gentemot de med kortvarig eller mindre intensiv smärta. 

Intressant är dock att förekomsten av underlivssmärta i sig inte är förknippat med en ökad 

risk för allvarligare depressiva besvär men det ökar alltså kraftigt bland de med värre 

smärtproblematik. Som grupp betraktat har dock unga män med underlivssmärta förhöjda 

nivåer av depressiva symptom men är aldrig nära en klinisk nivå för depression. En intressant 

aspekt är att på en gruppnivå verkar unga män med underlivssmärta framförallt lida av ångest 
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men att allvarligare smärtproblematik framförallt är förknippat med en ökad risk för 

depression.  

Resultatet att unga män med underlivssmärta i högre grad lider av psykisk ohälsa är 

generellt i linje med det som tidigare forskning kring äldre män och kronisk prostatit visar. 

Brünahl et al. (2017) fann att 51% av männen med kronisk prostatit i sin studie uppfyllde 

kriterierna för ett förstämningssyndrom och 22% för ett ångestsyndrom. Likaså fann Pitts et 

al. (2008) en ökad risk för att män med underlivssmärta någon gång haft en ångest eller 

depressionsdiagnos. En annan studie fann förhöjda nivåer av psykisk ohälsa, framförallt höga 

nivåer av depression (Aubin et al., 2008). I denna studie verkar det på gruppnivå förförallt 

vara förhöjda nivåer av ångest som män med underlivssmärta lider av. Dock är risken för 

kliniska nivåer av depression betydligt större än för ångest vilket alltså är mer i linje med 

tidigare fynd (Aubin et al., 2008; Brünahl et al., 2017). 

Den psykiska ohälsan bland unga män med underlivssmärta liknar den som hittats i 

andra smärtpopulationer. Ryggsmärta har ett samband med både depression och ångest 

(Christensen et al., 2015; Stubbs et al., 2016). Vidare har kronisk ryggsmärta setts bidra till 

ett större psykiskt lidande (Stubbs et al., 2016) och likt resultaten i denna studie ökar risken 

markant för kliniska nivåer av depression vid kronisk smärta.  

Sammanfattningsvis är unga män med underlivssmärta en grupp som i högre grad 

lider av psykisk ohälsa, även vid subkliniska nivåer av smärta. Studien visar att risken för 

allvarlig depression och ångest ökar när smärtproblematiken blir värre. Den psykiska ohälsan 

liknar också den som hittats bland äldre män med kronisk prostatit och bland människor med 

ryggsmärta. 

Copingstrategiers samband med depression och ångest  

Det fanns ett samband mellan en undvikande hanteringsstrategi och psykisk ohälsa. 

Både gällande depression (r = .26) och ångest (r = .20) är dock sambandet till undvikande 
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väldigt svagt. Än svagare samband hittas gällande en uthärdande hanteringsstrategi och 

psykisk ohälsa. Sambandet mellan uthärdande och depression (r = .13) samt ångest (r = .12) 

är på en så pass låg nivå att den är kliniskt irrelevant och bör ses i ljuset av studiens starka 

styrkefunktion. Resultaten talar för att andra variabler till stor del står för den ökade psykiska 

ohälsan bland unga män med genitaliesmärta. 

Unga mäns underlivssmärta och katastrofiering 

Gällande katastroftankar finns inga skillnader i nivå mellan de med underlivssmärta 

och de utan smärta. Dock framträder skillnader bland de som har underlivssmärta. Resultatet 

visar att de med en hög smärtintensitet och de med kronisk smärta når en högre nivå av 

katastrofiering. En tolkning kan vara att katastrofiering i sig inte har ett samband med 

huruvida underlivssmärta uppstår eller ej men att katastrofiering finns bland dem med större 

smärtproblematik. I forskning kring annan kronisk smärta har katastrofiering setts förutspå 

högre smärtintensitet och större nedsättning (Sullivan et al., 2001). En process som kan 

tänkas vara aktiv bland de med långvarig underlivssmärta och där katastrofiering har en 

vidmakthållande roll i smärtupplevelsen. Bland gruppen med hög smärtintensitet är det 

möjligt att katastrofiering är en reaktion på mer akut smärta. Resultatet påminner om tidigare 

forskning där äldre män med kronisk prostatit endast hade höga nivåer av katastrofiering om 

de också hade hög smärtintensitet (Hedelin, 2012).  

Både nivån av katastrofiering bland de med kronisk smärta (M = 15.8) och bland de 

med hög smärtintensitet (M = 16.3) når nästan samma nivå av katastrofiering som hittats i en 

smärtpopulation där rygg, axel eller nacksmärta (M = 16.9) förekom (MacDonald et al., 

2008). Heinberg, Fisher, Wesselmann, Reed, & Haythornthwaite (2004) fann också att 

patienter med underlivssmärta katastrofierade något mindre än de med ryggsmärta vilket kan 

förklara den något lägre nivån i denna studie. Vidare fann Tripp et al. (2006) att det var 

framförallt var på delskalan självupplevd hjälplöshet i smärtkatastrofieringsskalan PCS 
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(Sullivan et al., 1995) som hade ett samband med smärtintensitet hos män med 

underlivssmärta. En aspekt som inte fångas upp lika väl av den mer komprimerade 

katastrofieringsskalan i denna studie.  

Det är tydligt att katastrofiering, även en mer generellt mätt sådan, är på en högre nivå 

bland de med kronisk eller högintensiv underlivssmärta än bland de med lägre intensitet eller 

kortare duration. Det är dock möjligt att katastroftankars samband till unga mäns 

underlivssmärta inte är lika starkt som vid annan smärtproblematik eller att dess funktion för 

manlig underlivssmärta är annorlunda.  

Unga män med långvarig och högintensiv smärta 

De med långvarig eller högintensiv underlivssmärta är särskilt utsatta för psykisk 

ohälsa och katastroftankar. Utifrån detta går ponera att den allra mest utsatta gruppen borde 

vara de med både kronisk och högintensiv smärta. Tidigt i analysarbetet, när mer utsatta 

smärtgrupper identifierades för vidare analys, undersöktes denna grupp. Då framträdde dock 

ingen signifikant interaktion mellan duration av smärta och smärtintensitet gällande psykisk 

ohälsa och gruppen valdes därför bort. Anledningen kan tänkas vara att de är från olika 

smärtpopulationer. Kronisk smärta i sig bidrar med en typ av lidande där exempelvis en 

upplevd hjälplöshet kan vara en bidragande faktor, något som stöds av forskning kring äldre 

män med kronisk prostatit (Tripp et al., 2006). Vidare kan upplevelsen av intensiv 

underlivssmärta vara en obehaglig upplevelse i sig och resultera i ett annat lidande.  

Trots avsaknaden av interaktion kan det givetvis finnas unga män som lider av både 

högintensiv och kronisk smärta. Då båda tillstånden är förknippade med ökad risk för psykisk 

ohälsa är de en grupp att vara extra uppmärksam på.  

Varför mår unga män med underlivssmärta dåligt? 

Ett sätt att förstå den psykiska ohälsan bland unga män med underlivssmärta kan 

hittas i teori och tidigare forskning. Ångest och depression tros dela genetiska och 
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psykologiska komponenter vilket kan göra en individ sårbar för båda tillstånden samtidigt 

(Barlow, 2004). Denna sårbarhet i kombination med att individen upplever ett hot kan utlösa 

psykisk ohälsa och utifrån denna studies fynd kan ett sådant hot vara underlivssmärta. 

Smärtan bidrar till ångest och kan förstärkas om en sårbarhet finns, se figur 2.  

Vidare bidrar fynd kring relationen mellan ångest och depression med ytterligare 

kunskap för att förstå studiens resultat. Ångest och depression särskiljs bäst genom att se på 

de depressiva symptomen, detta då depression nästan alltid förekommer tillsammans med 

ångestsymptom men ångest manifesteras ofta utan depressiva symptom (Barlow, 2004). Det 

har också observerats att individer med ångest över tid utvecklar depression. Detta kan 

förklara hur underlivssmärta bidrar till ångest, om än subklinisk, och hur detta sedan kan 

övergå i klinisk depression.  

 

Figur 2. Modell baserat på Barlows (2004) modifiering av stress-sårbarhetsmodellen. 

Sett till resultaten behöver hänsyn tas till smärtans karaktär gällande utvecklingen av 

psykisk ohälsa. Smärtintensitet och smärtans duration förstärker smärtans dignitet som hot 

vilket kan förklara de högre nivåerna av ångest i de grupperna. Faktorer som katastrofiering 

och undvikande kan tänkas förstärka reaktionen på smärtan och ses som psykologisk 

sårbarhet. Även om ytterligare studier behövs för att bekräfta modellen erbjuder den en 

förklaring till hur underlivssmärta är relaterat till höga ångestnivåer och den ökade risken för 

kliniska nivåer av depression.  

 

 

Underlivssmärta Ångest Depression 

Psykologisk och 

genetisk sårbarhet 
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Sexuell hälsa bland unga män med underlivssmärta 

Upplevelsen av sex. I denna studie finns ingen skillnad mellan de med och utan 

underlivssmärta gällande sexuell tillfredsställelse, en skillnad som tidigare setts hos kvinnor 

med sexuell smärta (Engman & Hedström, 2014). Inom smärtgruppen finns dock en liten 

skillnad mellan de med låg smärtintensitet (25.95) och de med hög smärtintensitet (23.87). En 

slutsats är att unga män generellt är nöjda med sitt sexliv oavsett smärta eller ej. Det är 

möjligt att unga män anser att sex är värt besväret av lättare smärta. En liknande förklaring 

lyfter Aubin et al. (2008) med förklaringen att orgasm i sig är så positivt att det överskrider 

smärtupplevelsen.  

Unga män med smärta har fler negativa tankar och känslor om sitt sexliv än de utan 

smärta. Inom smärtgrupperna finns också skillnader, de med hög smärtintensitet har fler 

negativa tankar och känslor än de med låg intensitet samt de med kronisk smärta har mer än 

de med kortvarig smärta. Resultatet liknar det Pereira et al. (2017) hittar då erotiska 

orostankar sågs ha ett samband med smärtintensiteten. Sammanfattningsvis verkar unga män 

tillfredsställda med sex och sexuell aktivitet oavsett smärta eller ej. Däremot verkar unga män 

med smärta ha fler negativa tankar och känslor kring sex, särskilt de med kronisk eller 

högintensiv smärta.  

Sexuell funktion. En skillnad finns mellan de som har smärta mot de som inte har 

smärta gällande prematur ejakulation då de med smärta har mer symptom. Ingen av 

grupperna når dock en nivå som indikerar diagnostiserbar prematur ejakulation. Inom 

smärtgruppen finns det ingen skillnad i nivå av prematur ejakulation varken gällande 

smärtintensitet eller hur länge smärtan har funnits. Gällande erektil dysfunktion fanns inga 

skillnader mellan grupper trots att tidigare studier på män med kronisk prostatit har visat på 

att erektil dysfunktion är ett vanligt förekommande problem vid underlivssmärta (Davis et al., 

2009; Schneider et al., 2005). 
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Avsaknaden av tydliga skillnader gällande sexuell dysfunktion bland unga män med 

underlivssmärta jämfört med de utan smärta kan bero på att denna studie undersöker 

subkliniska nivåer av smärta. Den avgränsar därför inte lika tydligt som studier på kronisk 

prostatit gör. Det kan göra att grupperna liknar varandra mer i denna studie. Ytterligare en 

förklaring kan vara att det är mindre förekommande med sexuella dysfunktioner bland yngre, 

till exempel rapporterar Træen & Stigum (2010) att erektil dysfunktion finns bland 2% i 

åldrarna 18–29 men 34% i åldrarna 60–67 bland män med genitaliesmärta. 

Sammanfattningsvis finns det deltagare som har sexuella dysfunktioner men ingen betydande 

koppling till underlivssmärta har funnits.  

Psykologiska variabler i rädsla-undvikande-modellen 

Studiens resultat visar att katastrofiering, depression och undvikande alla tillför en 

signifikant del av variansen i smärtintensiteten. Det innebär att en del av smärtintensiteten 

förklaras av den mängd katastroftankar, depressiva symptom och undvikande unga män 

samtidigt har. Dock kan inte sambandets riktning avgöras med hänsyn till studiens 

tvärsnittsdesign.  

Resultatet stödjer till viss del rädsla-undvikande-modellen där dessa faktorer setts 

vara relaterade till utvecklandet av kronisk smärta och högre smärtintensitet (Vlaeyen & 

Linton, 2000). Det liknar också resultat inom forskning kring kvinnlig underlivssmärta där 

psykologiska variabler inom modellen förklarade 26% av variansen i smärtintensitet, alltså 

något större än denna studies resultat. Denna studie saknar dock viktiga variabler inom 

modellen, främst mättes inte smärt- och rörelserelaterad rädsla, vilket kan förklara en del av 

den lägre variansen i denna studie.  

Detta är den första studien där rädsla-undvikande-modellen testas på mäns 

underlivssmärta. Resultatet indikerar att de psykologiska variablerna i modellen är 

verksamma även i denna smärtpopulation. Smärtkatastrofiering, en variabel som ingår i 
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modellen, har i tidigare forskning dock setts förklara en stor del av variansen (27%) i 

smärtintensiteten hos män med underlivssmärta (Pereira et al., 2017). Ett resultat som delvis 

stöds av denna studie men med lägre förklaringsgrad. En möjlig förklaring till den lägre 

nivån kan vara den mindre, mer generella, katastrofieringsskala som denna studie använde. I 

annan smärtforskning används ofta PCS (Sullivan et al., 1995), en skala med fler frågor och 

mer specifikt inriktad mot smärtkatastrofiering. Tidigare forskning kring kronisk prostatit hos 

äldre män fann att delskalan upplevd hjälplöshet i PCS var den som främst bidrog till 

smärtintensiteten (Tripp et al., 2006). En aspekt som den mer komprimerade 

katastrofieringsskalan i denna studie inte fångar upp i samma utsträckning.  

I denna studie bidrog inte uthärdande signifikant till regressionsmodellen. Ett 

överdrivet uthärdande har i tidigare forskning setts ha ett samband med högre smärtintensitet 

(Hasenbring & Verbunt, 2010) och kan vara ett konstrukt som inte fångas upp korrekt i denna 

studie. Skalan som användes (CSPCS) har tidigare enbart använts på kvinnor med 

underlivssmärta (Flink et al., 2015) och anpassades i denna studie till män med 

underlivssmärta. Det är möjligt att uthärdande-strategier ter sig annorlunda för män och att 

skalan missar fånga detta. Det kan också vara så att uthärdande är mer funktionellt än 

undvikande åtminstone för en stor del män.  

En möjlighet är också att de psykologiska variablernas funktion är annorlunda i 

relation till unga mäns underlivssmärta. Enligt modellen kommer smärtan leda till en rädsla 

för smärta, rörelserädsla och ett undvikande av situationer där smärta kan uppstå (Vlaeyen & 

Linton, 2000). Detta i sin tur leder till en fysisk och psykisk nedsättning där risken för mer 

smärta och depression ökar. En möjlighet är att det parallellt med modellen existerar ett 

belönande system för unga män med underlivssmärta. Fyndet att unga män med 

underlivssmärta generellt är sexuellt tillfredsställda talar för att de upplever sex belönande. 

Likaså är den sexuella funktionen fortsatt god trots underlivssmärta, unga män upplever 
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kanske därför inte en förlust av funktion på grund av smärtan. Sex kan vara belönande på 

många vis exempelvis genom närhet eller upplevelsen av orgasm. Sex som beteende står 

således i direkt kontrast till det undvikande som fungerar som negativ förstärkning i 

modellen. Vi får således två konkurrerande system av beteendespektrat undvikande-

närmande och vilket kan förklara att modellen försvagas.  

Fler studier där enskilda variabler i modellen undersöks i relation till 

underlivssmärtan behövs för att klargöra dess effekt kring utvecklandet och vidmakthållande 

av smärta. I denna studie gav tillägget av ångest ingen signifikant skillnad i förklaringsvärde 

av smärtintensiteten. Tidigare forskning fann att en tidigare ångestdiagnos dubblade risken 

för att utveckla kronisk prostatit (Chung & Lin, 2013). Det är möjligt att ångest inte har ett 

samband till smärtintensitet utan är mer relaterat till utvecklandet av smärta. Likaså behöver 

katastrofieringens roll i utvecklandet av smärta undersökas särskilt då katastrofiering setts 

predicera utvecklandet av underlivssmärta hos kvinnor (Flink et al., 2017a). 

Det är dock tydligt att underlivssmärta hos unga män är förknippat med psykologiska 

faktorer enligt rädsla-undvikande-modellen. Resultatet av denna studie bör ge upphov till mer 

forskning kring dessa faktorer. Ett klargörande kring de psykologiska faktorernas roll i 

utvecklandet av, vidmakthållandet samt upplevelsen av smärtan kan i framtiden generera 

såväl behandlings som preventionsinsatser för unga män med underlivssmärta.  

Behandling 

Det är tydligt att unga män med underlivssmärta är en grupp som är utsatt för psykisk 

ohälsa, särskilt de med högintensiv eller kronisk smärta. Det är också en grupp som har fler 

negativa tankar och känslor kring sex än andra. Det verkar också som att de psykologiska 

variablerna har ett samband med själva smärtupplevelsen. Lägg därtill att en tredjedel av alla 

män i studien aldrig samtalar om sexuella problem. Som grupp lider de mer än andra på ett 

flertal olika sätt och även om det är subkliniska nivåer kan det breda lidandet i sig kraftigt 
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försämra tillvaron för dessa unga män. Endast 17% har fått en diagnos för sin smärta och bara 

15% har sökt vård för den under det senaste året, detta trots att 57% av de med 

underlivssmärta haft ont i mer än 3 månader. Även om de kan ha sökt vård för sin psykiska 

ohälsa är det troligt att en relativt stor grupp mår dåligt och inte söker vård. För depression 

och ångest finns idag psykologiska behandlingar och det är viktigt att unga män med 

underlivssmärta får tillgång till dem även om det inte lindrar smärtan i sig.  

I denna studie finns två särskilt utsatta grupper bland unga män med underlivssmärta, 

de med kronisk eller högintensiv smärta. Inom vården av unga män med underlivssmärta 

uppmuntras därför noggrann undersökning av smärtans karaktär. Detta kan hjälpa vården att 

snabbare hitta individer i riskzonen för psykisk ohälsa och i bästa fall kan preventiva insatser 

erbjudas innan exempelvis en klinisk depression utvecklas.  

Denna studies resultat är lovande för framtida forskning kring psykologisk 

behandling. Faktorer som depressiva symptom, ångest, katastrofiering och undvikande går att 

arbeta med ur ett psykologiskt perspektiv. Redan idag finns psykologisk behandling 

tillgänglig för dessa tillstånd den bör utvärderas bland unga män med underlivssmärta. Vid 

sådan utvärdering bör smärtan i sig vara ett av flera utfallsmått. Förutom att unga män 

förhoppningsvis får symptomreduktion av ångest samt depression kan det hjälpa till att 

klarlägga de psykologiska faktorernas roll i smärtproblematiken. Om depression och ångest 

är inblandat i utvecklandet och vidmakthållandet av kronisk eller högintensiv smärta, vilket 

resultaten indikerar, kan en insats riktad mot psykisk ohälsa även ge lindring för smärtan. 

Vidare bör psykologiska behandlingar som visat sig verksamma vid annan kronisk 

smärta utvärderas för manlig underlivssmärta. Vid annan muskoskeletal smärta har graderad 

exponering och acceptance and commitment therapy (ACT) visat sig ha en positiv effekt på 

både smärtintensitet, nedsättning av funktion, lindring och smärt- och rörelserädsla (Bailey, 

Carlton, Vlaeyen & Asmundson, 2010). Gällande graderad exponering blir bedömningen av 
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patienten viktig med tanke på denna studies indikationer att unga män med underlivssmärta 

inte nödvändigtvis upplever nedsatt funktion. Istället kan en behandling utifrån acceptans, 

kognitioner och målsättningar enligt ACT visa sig vara mer lämpat för en sådan patient. 

Dessa behandlingar bör utvärderas på unga män med underlivssmärta. 

Få unga män söker vård och få har fått en diagnos för sin underlivssmärta. Det kan 

tyda på att det finns en diskrepans mellan det lidande unga män upplever och möjligheterna 

för dem att söka vård. En stor utmaning handlar därför om att få unga män att söka vård för 

sina problem. Underlivssmärta behöver lyftas som ett vanligt problem och normaliseras. Där 

har vården en viktig roll att fylla genom att uppmärksamma manlig underlivssmärta som ett 

problem och tillgängliggöra vården. Ett psykologiskt perspektiv där lidandet hamnar i fokus 

snarare än medicinska diagnoser kan då vara viktigt för att fullt ut fånga in målgruppen. Det 

finns många unga män med underlivssmärta som lider av psykisk ohälsa och de kan vara i 

behov av psykologisk behandling. De behöver ta del av den psykologiska behandling som 

redan finns idag och det behöver forskas om nya interventioner inriktade mot att lindra själva 

smärttillståndet. 

Begränsningar 

Denna studie är en tvärsnittsstudie, detta innebär att resultaten inte kan säga vilka 

variabler som förorsakar andra variabler. Därmed går det inte att dra slutsatser om smärta 

föranleder ohälsa eller vice versa. Den enkät som användes bestod endast av 

självskattningsskalor vilket kan ses som en begränsning. Det går inte att garantera att svaren 

ger en objektiv bild av varje individs situation. Vidare kan deltagare ha olika svarsmönster 

vilket gör att deltagare med exempelvis samma depressiva symptom får olika värden på 

samma skala.  

En begränsning med studien är valet av deltagare, studien förmedlades via en annons 

på sociala medier som delades av människor i relevanta nätverk. Detta har resulterat i ett 
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bekvämlighetsurval och det är möjligt att män med underlivssmärta eller andra sexuella 

problem är mer benägna att svara på enkäten vilket kan lett till en överrepresentation av 

underlivssmärta. Vidare har urvalet jämförts med svensk befolkningsdata och detta urval har 

en större andel med högre utbildning än en svensk population (Statistiska Centralbyrån, 

2018a). Likaså är gruppen som är födda i Sverige överrepresenterade sett till svensk 

befolkningsdata (Statistiska Centralbyrån, 2018b). Urvalet kan därför vara en grupp som inte 

är representativ för hela befolkningen.  

Ytterligare en möjlig begränsning är att majoriteten av svaren har lämnats in via 

internet. Till skillnad från klassrumsbesök går det inte att besvara frågor från deltagare direkt 

och därmed finns en risk att studien missat möjliga deltagare som inte förstått frågorna i 

enkäten. De var också fler svaranden från kategorin “universitet” än beräknat utifrån 

klassrumsbesöken. Detta innebär att det fanns deltagare som besvarade enkäten via sociala 

medier men fyllde i denna fråga fel. Då samtliga svarande är anonyma går det inte heller att 

se vilka som valde fel alternativ. Detta gör det svårt att jämföra de som rekryterats via 

klassrum och de som svarat via annons.  

En möjlig förklaring till att underlivssmärta utvecklas är sexuellt överförbara 

infektioner och sjukdomar. Både en sjukdomshistoria av sexuellt överförda infektioner 

(Davis et al., 2011) och sexuellt överförda sjukdomar (Krieger et al., 2008) har rapporterats 

som vanligt bland män med kronisk prostatit. Ytterligare en förklaring till utvecklandet av 

smärta är fysiologiska ingrepp som vasektomi (Aljumaily et al., 2017) som ligger till grund 

för smärta inom kronisk scrotal smärta. Det är också möjligt att ett ingrepp som omskärelse 

kan tänkas ha en effekt på underlivssmärta samt den sexuella hälsan. Enkäten i denna studie 

fångar inte upp tidigare sjukdomshistoria eller tidigare ingrepp, därmed går det inte heller att 

differentiera mellan olika anledningar till smärta som skulle kunna ge olika uttryck 
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psykologiskt. Vidare frågades inte efter vilket område eller hur många områden som smärtan 

finns i. Smärta som finns på flera ställen samtidigt kan möjligen innebära ett större lidande.  

Styrkor 

En styrka med studien är det stora antalet deltagare som besvarat enkäten. Det gör att 

uttalanden kring resultatet kan göras med större säkerhet. En särskilt viktig aspekt med tanke 

på den brist av studier på området kring manlig underlivssmärta och psykologiska faktorer. 

Samtidigt gör det stora deltagarantalet att små skillnader mellan grupper lättare blir 

signifikanta. Dessa skillnader kan i verkligheten vara irrelevanta ur ett kliniskt perspektiv och 

mindre skillnader bör därför tolkas med tillförsikt. 

Området kring unga män och underlivssmärta är ett område med få studier. En styrka 

med studien är att den därmed berikar ett forskningsfält i stort behov av mer kunskap. 

Enkätens flera olika perspektiv har också bidragit till att kunskapen om unga mäns 

underlivssmärta har breddats genom mer kunskap kring dess samband på psykologiska och 

sexuella faktorer. Studien har också lyckats fånga upp unga män med odiagnostiserad 

underlivssmärta och därmed utökat kunskapen om hur subkliniska nivåer av smärta påverkar 

unga mäns mentala hälsa.  

Framtida forskning 

Det finns ett stort behov av mer forskning inom området underlivssmärta hos unga 

män och psykologiska faktorer. Resultaten av denna studie visar att underlivssmärta är ett 

vanligt förekommande problem där en förhöjd nivå av psykisk ohälsa finns. Framtida 

forskning bör utforska den psykiska ohälsan genom longitudinella studier. Sett till denna 

studie finns det en stor risk för kliniska nivåer av depression vid hög smärtintensitet eller 

långvarig smärta. En longitudinell studie skulle kunna förklara hur sambandet mellan smärtan 

och depression ser ut. Är det deprimerade män som får underlivssmärta eller tvärtom? De 

generellt höga ångestnivåerna i smärtgruppen och den ökade risken för kliniska besvär av 
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ångest vid underlivssmärta kan innebära att ångest är inblandat i utvecklandet av 

underlivssmärta. Framtida studier bör följa unga män under lång tid för att undersöka de 

psykologiska faktorernas roll i utvecklandet samt vidmakthållandet av smärta.  

Framtida studier bör undersöka den roll intima relationer har i unga mäns 

underlivssmärta. Det är möjligt att smärtan påverkar intima relationer negativt vilket sin tur 

kan ge negativa effekter på en persons psykiska mående. Utifrån det kan en partners respons 

på smärtan vara viktig att studera. Vidare behöver motivationsfaktorer utforskas mer i 

relation till mäns underlivssmärta. Exempelvis bör uthärdande, som inte fanns ha större 

samband till smärtintensitet, undersökas inom kontexten av intima relationer och teorin 

approach-avoidance (Impett, Peplau, & Gable, 2005). Det kan visa sig viktigt att särskilja 

mellan de som uthärdar för att närheten till en partner gör smärtan värd att utstå och de som 

uthärdar som en form av undvikande av exempelvis konflikter i relationen. 

En differentiering mellan de män som endast upplever smärta vid sex och de som 

ständigt har ont är viktig. Detta då de psykologiska faktorernas roll och funktion kan 

förändras beroende på i vilka situationer som smärta uppstår. Det är möjligt att en som endast 

har ont vid sex exempelvis är mer benägen att använda undvikande hanteringsstrategier. 

Framtida studier behöver undersöka vilka specifika mekanismer som är aktiva bland denna 

subgrupp män. 

Denna studie frågar brett om underlivssmärta och fångar därmed in män med flera 

olika diagnoser och subkliniska uttryck. Fler studier behövs där olika smärttillstånd jämförs i 

relation till psykologiska faktorer, särskilt intressant är de män med underlivssmärta som 

saknar en medicinsk förklaring. Psykologiska modeller och faktorer kan ge en förklaring till 

varför denna smärta övergår i kroniska tillstånd och därmed ge verktyg för att hjälpa män 

med underlivssmärta. En differentiering mellan olika smärttillstånd kan således innebära att 

behandlingar, medicinska som psykologiska, bättre kan skräddarsys utefter individens behov.  
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Forskningsområdet skulle även gynnas av fler kvalitativa studier. Det saknas kunskap 

om hur unga män med underlivssmärta upplever sin situation. De unga männen med 

allvarligare smärtproblematik är särskilt viktig ur denna synpunkt. Många unga män är i en 

annan fas av livet än äldre män och kvalitativa studier kan fånga upp det unika i deras 

upplevelse. Kvalitativa studier kan utforska områden som ännu inte tagits upp eller missats av 

den nuvarande forskningen.  

Avslutning 

Underlivssmärta bland unga män är ett problem som bör ses som vanligt 

förekommande. Det finns ett behov av att lyfta det för att normalisera problematiken. Det kan 

visa sig viktigt när unga män ska söka stöd eller behandling för sin smärta. Unga män med 

underlivssmärta är också en grupp som i högre grad lider av psykisk ohälsa. Redan idag finns 

det hjälp att få gällande den psykiska ohälsan men psykologiska behandlingar mot smärtan 

saknas. Ett utökat fokus kring de psykologiska faktorerna kan visa sig avgörande i 

utvecklandet av bättre behandlingar för en grupp som är i stort behov av dem. Vi hoppas att 

genom denna studie kunna göra fler uppmärksamma på det lidande smärtan för med sig för 

unga män. 
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Bilaga 1 – Annons och inledningstext för enkät 

Annons 

Bidra till unik studie kring unga mäns sexuella hälsa. Studien syftar till att öka förståelsen för 

upplevelser och hantering av manlig sexualitet. Enkäten är anonym och riktar sig till män 

mellan 18 och 40 år. Den tar ca 10 minuter att fylla i. 

 

Inledningstext 

Hej! 

Tack för ditt intresse. Målet med enkäten är att få en bättre bild kring hur unga män ser på 

sex, hur de trivs med sitt sexliv, sin sexuella funktion och hur detta påverkar dem i allmänhet. 

Den innehåller olika delar att besvara: bakgrundsinformation, sexuella vanor och samliv, 

tankar och känslor kring sex, sexuell smärta, sexuell funktion samt ditt allmänna 

välbefinnande. Studien vänder sig till dig vars biologiska kön är man. Besvara frågorna så väl 

du kan, om du inte kan besvara en fråga gå vidare till nästa. 

Frågor kring sex och sexualitet kan av många upplevas privata. Vi rekommenderar därför att 

du sitter avskilt då du fyller i enkäten.  

Enkäten tar ca 10-15 minuter att genomföra. Deltagandet är anonymt och data kommer att 

analyseras på gruppnivå. Du kan när som helst under besvarandet avbryta ditt deltagande, då 

kommer inga data samlas in eller användas i studien.  

  

Ansvariga för studien 

Forskningshuvudman: Örebro universitet 

Företrädare: Kerstin Nordlöf, prefekt vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) 

  

Huvudansvarig forskare: Ida Flink 

Personuppgiftsansvarig: Örebro universitet 

 

Om du samtycker till att delta i studien, vänligen tryck på "Nästa sida". 

 


