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Sammanfattning 

Det finns endast begränsad forskning på hur det är att vara partner till en 
kvinna som lever med sexuell smärta. Syftet med denna studie var att tillföra 
sådan kunskap genom att undersöka hur manliga partners upplever och 
hanterar sin situation. Sju semi-strukturerade individuella intervjuer 
genomfördes och analyserades med induktiv tematisk analys. Fyra subkategorier 
framställdes: “Vålla lidande”, “Skuldbeläggande”, “Ansvarstagande” och 
“Isolering”. Dessa fyra subkategorier sammanfattades i huvudtemat “Offer, 
hjälte, förövare eller allierad” som beskriver hur manliga partners är 
ambivalenta inför sin roll i problemet sexuell smärta. Resultatet synliggör även 
att partners upplever sexuella, psykologiska, relationella och sociala 
konsekvenser av att vara i en relation med en kvinna som lider av sexuell 
smärta, samt att kommunikation är den främsta strategin för att hantera den 
sexuella smärtan. I linje med tidigare litteratur indikerar resultatet att partners 
bör inkluderas i behandling av och forskning på sexuell smärta, men att deras 
upplevelser i hög grad skiljer sig åt.  
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“It’s like being in a no man’s land” 
Experiences of sexual pain from partner’s perspective 

Juliane B. Fardal & Emma Grennert 
Örebro University  

 
Abstract 

There is a lack of research on the experiences of partners of women with sexual 
pain. The aim of this study was to increase such knowledge by investigating how 
male partners experience and cope with their situation. Seven semi-structured 
individual interviews were conducted and analyzed using thematic inductive 
analysis. Four subcategories were identified: “Causing suffering”, “Placing 
blame”, “Taking responsibility” and “Isolation”. These four subcategories are 
represented in the main theme “victim, hero, perpetrator or allied” that describes 
male partners experience of ambivalence towards their own role in relation to 
sexual pain. The result shows that partners experience sexual, psychological, 
relational and social consequences of being in a relation with a woman with 
sexual pain, and that the main strategy to cope with sexual pain is communication. 
In line with existing literature, the result indicates that partners´ experiences 
differ, but underpins the importance of including partners in treatment and 
research on sexual pain.  
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”Man går i någon slags ingenmansland” 
Upplevelser av sexuell smärta ur partners perspektiv 

Sexuell smärta är ett problem som befinner sig i gränslandet mellan smärtproblematik 

och sexuell dysfunktion och som i hög utsträckning närvarar i det intima sexuella mötet 

mellan den drabbade kvinnan och hennes sexuella partners. I nuläget finns en del 

forskning om de sexuella, relationella och psykologiska konsekvenserna utifrån 

kvinnans perspektiv. I allt större utsträckning vet vi hur hon mår, hur hon påverkas av 

smärtan och hur hon förhåller sig till sin partner i smärtan. Det vi däremot fortfarande 

saknar tillräcklig kunskap om är hur partners upplever och påverkas av problemet 

sexuell smärta. Denna studie ämnar undersöka just detta perspektiv. 

I allt större utsträckning försöker forskningen kartlägga problemet sexuell 

smärta. I litteraturen används många olika termer för att förklara överlappande, men till 

viss del åtskilda, symtom, och sexuell smärta kan ses som en samlingsterm för kronisk 

återkommande smärta i underlivet vid penetrerande samlag (Thomtén & Linton, 2014). 

Information kring prevalens visar att smärta vid samlag och vaginal penetration är ett 

vanligt förekommande problem bland kvinnor. En studie tyder på att så många som en 

av fem kvinnor är drabbade (Leeners, Hengartner, Ajdacic-Gross, Rössler & Angst, 

2015), medan en annan rapporterar att prevalensen för återkommande sexuell smärta 

bland yngre kvinnor är mellan 14 och 34 procent, och för äldre mellan 6,5 och 45 

procent (Van Lankveld, Granot, Weikmar Schultz, Binik, Wesselmann, Pukall et al., 

2010).  Forskning indikerar att smärtan i de flesta fall är episodisk och att merparten 

kvinnor även upplever perioder utan smärta (Harlow, Plegue, Reed & Sen, 2016). Dock 

får minst hälften av de som tillfrisknar senare återfall av symptom (ibid.), vilket 

motiverar fortsatt forskning för att förstå den sexuella smärtan i mer detalj.  
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Förutom att det gör ont medför smärtan även påtagliga sexuella och 

psykologiska konsekvenser för kvinnorna. Jämfört med kvinnor utan sexuell smärta 

upplever de drabbade fler depressiva symtom, högre grad av ångest (Leeners et al., 

2015; Alappattu, George, Robinson, Fillingim, Moawad, Lebrun & Bishop, 2015) och 

en sänkt livskvalitet (Arnold, Bachmann, Rosen, Kelly & Rhoads, 2006). Sexuell 

smärta är dessutom en av de vanligaste orsakerna till sexuell dysfunktion bland kvinnor 

(Laumann, Paik & Rosen, 1999) och kvinnorna upplever en slags förlust av sexuell 

identitet (Marriott & Thompson, 2008). Även självbilden går att sammankopplas med 

vaginal smärta. Man vet inte huruvida bilden av sin kropp och sina genitalier är en 

orsak till eller konsekvens av smärtan, men man ser att den är mer negativ än hos 

kvinnor utan smärta (Pazmany, Bergeron, Van Oudenhove, Verhaeghe & Enzlin, 

2013).  Sexuell smärta är således både vanligt förekommande och medför påtagliga 

konsekvenser inom flera områden för de drabbade. 

Forskningen på huruvida kvinnornas relationer påverkas av smärtan är inte helt 

entydig. Det finns enkätstudier som tyder på att den relationella tillfredsställelsen inte är 

negativt påverkad jämfört med friska kvinnor (Desrosiers, Bergeron, Meana, Leclerc, 

Binik & Khalifé, 2008; Pazmany, Bergeron, Verhaeghe, Van Oudenhove & Enzlin, 

2014; Smith & Pukall, 2011). Samtidigt visar kvalitativ forskning en motstridig bild. 

Kvinnorna med sexuell smärta upplever sig otillräckliga som sexuella och relationella 

partners och nämner både känslor av skam och skuld (Ayling & Ussher, 2008). De är 

rädda för att deras partners ska lämna dem på grund av smärtan (Sheppard, Hallam-

Jones & Wylie, 2008) och beskriver hur de prioriterar att tillfredsställa sin partner 

istället för att berätta om smärtan trots att de har ont (Elmerstig, Wijma & Berterö, 

2008). De drabbade kvinnorna förhåller sig således till, och upplever negativa 

konsekvenser gentemot, sin sexuella partner. Det gör partners involverad i den sexuella 
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smärtan och för att få en mer nyanserad bild av problemet behöver även deras 

upplevelse inkluderas i forskning. Om kvinnan tar hänsyn till partnern av rädsla för att 

bli lämnad, hur tar partnern hänsyn till henne? Hur är det att ha vaginalt penetrationssex 

med någon som har ont och hur ser man på sin egen roll i problemet? Denna studie 

ämnar undersöka just partners upplevelse av att leva i relation med en kvinna som har 

sexuell smärta. 

Interpersonell förståelse av sexuell smärta 

Som tidigare anförts har forskningen på sexuell smärta i stor grad fokuserat på 

den drabbade kvinnan, medan en eventuell sexuell partner har ägnats mindre 

uppmärksamhet. Inom närliggande forskningsområden har partners inkluderats i 

forskningen för att få en mer omfattande bild av problemet. Litteraturen om andra typer 

av kronisk smärta och sjukdomar samt sexuella dysfunktioner lyfter just den 

interpersonella förståelsen (Leonard, Cano & Johansen, 2006; Manne & Badr, 2008; 

Dewitte, 2014). Nedan följer några exempel.   

Kronisk smärta och sjukdom. Från forskningen på kronisk smärta och sjukdom 

ser vi att partnern och patienten påverkar varandra ömsesidigt i problemet och 

strategierna de använder sig av för att hantera problemet utvecklas i en interaktion 

(Berg & Upchurch, 2007). Till exempel påverkas partners förmåga att stödja eller 

samarbeta med patienten av patientens egen anpassning (Bodenmann, Charvoz, 

Widmer & Bradbury, 2004). Att inkludera partners i psykologiska behandlingar av 

kronisk smärta har visat sig gynna både kvinnorna och deras partners (Martire, Lustig, 

Schulz, Miller & Helgeson, 2004). Kunskapen om att interaktionen mellan patient och 

partner är viktig, och att kronisk smärta eller sjukdom kan ha konsekvenser också för 

partners, är argumenterande för att undersöka partners roll även i forskningen på sexuell 

smärta.   
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Sex och sexuella dysfunktioner. Ytterligare stöd för att inkludera partners kan vi 

hämta från forskningen på sex och sexuella dysfunktioner. Från litteraturen om friska 

par vet vi att den ena partnerns sexuella hälsa påverkas av hur den andra partnern har 

det. När man även mäter den ena personens sexuella tillfredsställelse ser man att den 

har samband med den andra partnerns relationella tillfredsställelse (Fallis, Uzma, 

Rehman, Woody & Purdon, 2016). Dessutom är grad av sexuell tillfredsställelse hos 

den ena partnern kopplat till grad av sexuell tillfredsställelse hos den andra partnern, 

vilket innebär att människor som känner sig sexuellt tillfredsställda oftare har partners 

som också är nöjda med sina sexliv (Yucel & Gassanov, 2010). Samlagsfrekvens verkar 

också vara viktigt, där par som har sex oftare är nöjdare med sin sexuella relation 

(Rubin & Campbell, 2012). I tillägg lyfter forskningen behovet av att förstå sexuella 

dysfunktioner som ett problem som uppstår mellan individer snarare än ett isolerat 

problem enbart för patienten (Dewitte, 2014). Kunskapen om sex och sexuella 

dysfunktioner väcker även frågor om sexuell smärta: Hur påverkas partnern när kvinnan 

inte är sexuellt eller relationellt tillfredsställd, samt när frekvens av sexuell aktivitet är 

låg? Den synliggör också att det är svårt att få en nyanserad och komplett bild om man 

undersöker den ena personen i en sexuell relation utan att ta hänsyn till den andra.  

Trots att partners inkluderas i forskningen på såväl kronisk smärta och sjukdom 

som sex och sexuella dysfunktioner, är litteraturen kring sexuell smärta fortfarande 

otillräcklig när det handlar om interaktionen partners emellan. Partners har inkluderats 

på så sätt att man, via kvinnans perspektiv, undersökt hur partnern påverkar henne i sin 

smärta. Exempelvis har man sett att partnerns bemötande av kvinnan när hon 

kommunicerar sin smärta har visat sig vara associerat till hennes upplevelse av 

smärtintensitet och sexuell tillfredsställelse (Rosen, Bergeron, Leclerc, Lambert, & 

Steben, 2010; Rosen, Bergeron, Glowacka, Delisle & Baxter, 2012). Hur partners själva 
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påverkas och upplever sin situation är däremot en del av interaktionen vid sexuell 

smärta som till stor del utelämnats i forskningen. Under nästa rubrik följer en 

redovisning av den kunskap som finns att tillgå vad gäller partners upplevelse.  

Partners upplevelse av sexuell smärta 

Det finns idag begränsad kunskap om hur partners till kvinnor med sexuell 

smärta upplever sin situation. I den kvantitativa forskningen dras kontrasterande 

slutsatser, där vissa rapporterar att partners till kvinnor med sexuell smärta inte skiljer 

sig från normen vad gäller global sexuell funktion, relationellt, sexuellt eller 

psykologiskt mående (Van Lankveld, Weijenborg & Ter Kuile, 1996; Desrosiers et al., 

2008), medan andra rapporterar om ökad nivå av depression och ångest bland partners 

(Bergdahl, Nylander & Lundqvist, 2003; Sackett, Gates, Heckman-Stone, Kobus & 

Galask, 2001), samt minskad erektil funktion och minskad sexuell tillfredsställelse och 

sexuell kommunikation (Smith & Pukall, 2014).  

Partners upplevelse har även undersökts kvalitativt. Vid intervjuer framkommer 

det att manliga partners upplever olika negativa känslor i mötet med sexuell smärta 

(Sadownik, Smith, Hui & Brotto, 2017). De beskriver frustration och ilska, 

skuldkänslor samt en oro för att orsaka smärta. Upplevelser av nedstämdhet och sorg 

kopplas till begränsade möjligheter att vara intim med sin partner både i och utanför 

sexuella situationer. Det finns också en sorg kopplat till upplevelsen av att gå miste om 

ett sådant sexliv de föreställer sig är normalt för andra (ibid.). Även om män tecknar en 

övervägande negativ bild av sexuell smärta, uppger vissa att smärtan medfört positiva 

upplevelser. Den sexuella smärtan har fordrat samarbete, vilket på sikt har bidragit till 

en ökad teamkänsla i relationen. Att hantera sexuell smärta beskrivs av vissa även ha 

inneburit en positiv personlig utveckling (Sadownik et al., 2017).  
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Några variabler har identifierats kunna sammankopplas med partners 

upplevelse. Nedan följer en genomgång av sambandet mellan partners upplevelse och; 

deras bemötande av smärtan (Rosen, Muise, Begreron, Delisle & Baxter, 2015), 

acceptans för smärtan (Boerner & Rosen, 2015), motivation att möta partnerns behov 

(Muise, Bergeron, Impett & Rosen, 2017), ambivalens inför sitt känslouttryck (Awada, 

Bergeron, Steben, Hainaut & McDuff, 2014) samt förståelse av smärtan (Muise et al., 

2017).  

Partners bemötande. Partners bemötande av kvinnan i sin smärta har som 

tidigare anförts kopplats till kvinnans smärtintensitet och sexuella tillfredsställelse. 

Forskningen tyder även på att partners själva påverkas av sitt eget bemötande. När 

manliga partners möter kvinnors smärtbeteende med en beskyddande respons, alltså 

med sympati och uppmärksamhet mot smärtan (solicitous), upplever de själva en lägre 

grad av sexuell tillfredsställelse, precis som kvinnorna gör (Rosen et al., 2015).  

Acceptans av smärtan. En annan variabel, grad av acceptans för smärtan, är 

kopplat till bättre psykologisk och sexuell anpassning hos båda i paret. För mannen är 

högre grad av acceptans av kvinnans smärta även förknippat med färre depressiva 

symptom. Också kvinnans acceptans av smärtan verkar påverka mannens upplevelse; 

män vars partners i högre grad accepterar sin smärta rapporterar högre grad av sexuell 

tillfredsställelse (Boerner & Rosen, 2015) 

Motivation att möta partnerns behov. En tredje variabel är motivationen att 

tillgodose partnerns sexuella behov (sexual communal motivation). Partners upplever att 

den sexuella och relationella tillfredsställelsen ökar när kvinnorna svarar på deras 

sexuella behov och de upplever sig mindre sexuellt tillfredsställda när de själva 

åsidosätter sina behov till förmån för kvinnornas. Däremot ser man att när kvinnorna 

möter sina partners sexuella behov på bekostnad av sina egna behov upplever båda 
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parter att den relationella tillfredsställelsen är lägre (Muise, Bergeron, Impett & Rosen, 

2017).  

Ambivalens inför känslouttryck. En fjärde variabel handlar om huruvida det 

sätt man uttrycker sina känslor på överensstämmer med hur man önskar uttrycka dem 

eller om det finns en ambivalens däremellan (ambivalent over emotional expression) 

(Awada et al., 2014). När denna variabel undersöktes på par som hanterar sexuell 

smärta visade resultatet bland annat att partnern påverkas både av egen nivå av 

ambivalens samt nivån av ambivalens hos kvinnan. Om båda parter har en låg 

ambivalens inför hur de uttrycker sina känslor mår båda bättre, är mer nöjda med sitt 

sexliv, sin relation och har en högre sexuell funktion. Om kvinnan har en hög nivå av 

ambivalens uppvisar partner högre nivåer av depression. Om partnern själv har en hög 

nivå av ambivalens sammankopplas det med lägre sexuell funktion och tillfredsställelse 

samt högre depression hos honom själv (ibid.). Hur känslor uttrycks verkar således 

kunna påverka partner i sin upplevelse av sexuell smärta. 

Förståelse av smärtan. Även partnerns förståelse av den sexuella smärtan 

verkar spela roll, och är ytterligare en variabel. Det framkommer att partners till 

kvinnor med sexuell smärta finner det svårt att få grepp om vad smärtan beror på, och 

känner osäkerhet inför vad de kan göra för att förbättra situationen (Connor et al., 

2008). När man närmare undersökt hur partners tänker kring den sexuella smärtan 

framkommer att en negativ attributionsstil påverkar dem ogynnsamt. Detta innebär att 

när partnern tänker att smärtan beror på interna faktorer hos kvinnan, att den påverkar 

hela livet och att den inte kommer att försvinna eller förändras över tid, upplever 

partnern även en lägre nivå av sexuell tillfredsställelse, ömsesidig anpassning i 

relationen (dyadic adjustment) samt högre grad av oro (distress) (Jodion, Bergeron, 

Khalifé, Dupuis, Desrochers & Leclerc, 2008).  
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Sammantaget indikerar dessa resultat för det första att partnern påverkas av hur 

den drabbade kvinnan förhåller sig till sin sexuella smärta. För det andra att partners 

eget förhållningssätt är relevant för hur de mår i relationen med sexuell smärta. För det 

tredje att ett flertal faktorer verkar kunna påverka upplevelsen, och att en större 

förståelse för dessa faktorer skulle kunna bidra positivt både till partners upplevelse av 

sexuell smärta samt till själva smärtan i sig.   

Sammanfattning av introduktion 

Utifrån litteraturen vi har idag vet vi att sexuell smärta är ett vanligt problem 

som innebär psykologiska, sexuella och relationella konsekvenser för kvinnorna som 

drabbas. Inom närliggande forskningsområden, som kronisk smärta och sjukdom samt 

sexuell hälsa har det visats att partners spelar en viktig roll. I litteraturen om sexuell 

smärta finns det begränsad kunskap kring interaktionen partners emellan, och partners 

perspektiv har till stor undersökts genom kvinnornas rapporteringar. Vi vet till exempel 

att partnerns bemötande av kvinnan i sin smärta påverkar hennes smärtintensitet och 

sexuella tillfredsställelse. Det tomrum vi önskar fylla med vår studie är hur partners 

själva påverkas. Den här studien har som ambition att bredda och fördjupa förståelsen 

av sexuell smärta genom att undersöka hur partners upplever och hanterar sin situation.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur män upplever och hanterar att vara i en 

sexuell relation med en kvinna som har sexuell smärta.  

Frågeställningar 

Frågeställningarna var: hur upplever män, som har en relation med en kvinna, 

sexuella situationer när partnern har sexuell smärta? Hur hanterar män, som har en 

relation med en kvinna, sexuella situationer när partnern har sexuell smärta?  
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Reflexivitet 

Vid uppstart av studien lästes ett urval av studier om sexuell smärta. Detta för 

att kunna identifiera luckor i litteraturen och hitta relevanta syften och frågeställningar 

att undersöka. Vidare skrevs denna studie som ett examensarbete vid ett kliniskt 

psykologprogram och med handledning från forskare inom smärta generellt och sexuell 

smärta specifikt. Detta innebar att författarna hade viss insyn i litteratur och behandling 

kring smärta samt nära tillgång till kunskap om kvinnors upplevelse av sexuell smärta. 

Båda författarna är kvinnor och har ingen direkt erfarenhet av egen sexuell smärta eller 

sexuell smärta i relation. Däremot finns en indirekt erfarenhet genom vänner och familj 

som både själva har ont och som är partners till någon med sexuell smärta. Vi antog att 

partners till någon med sexuell smärta för det första skulle uppleva att egna behov fick 

undanhållas till fördel för den som har ont. För det andra att männens upplevelse skulle 

vara påverkad av normer kring manlighet. För det tredje att smärta i sexuella 

sammanhang skulle påverka partnerns egen lust negativt. Sammantaget kan denna 

tidigare kunskap om området, närhet till forskning om kvinnors perspektiv samt 

antaganden om partners upplevelser har påverkat oss i vår tolkning av materialet.   

Begrepp 

Kvinnlig smärta vid vaginal penetration är ett område med många olika 

överlappande begrepp och benämningar (Bornstein, Goldstein, Stockdale, Bergeron, 

Pukall, Zolnoun & Coady, 2016) och huruvida problemet ska betraktas som ett 

smärtproblem eller sexuellt problem är omdiskuterat (Thomtén & Linton, 2014). I 

denna studie har begreppet sexuell smärta använts för att betona smärtans sexuella 

konsekvenser. Detta för att visa på hur det för männen inte bara är ett smärtproblem 

utan även ett problem som tydligt angränsar till sex, något som förvisso även uttrycks 

av kvinnorna (Marriott & Thompson, 2008). Denna studie ämnar emellertid synliggöra 
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problemet utifrån partnernas perspektiv snarare än kvinnornas, varför begreppet sexuell 

smärta ligger närmare deras upplevelse än exempelvis underlivssmärta. Även 

tydliggörande kring begreppet sex är nödvändigt. Vid specifika sexuella aktiviteter 

såsom oralsex eller vaginalt penetrerande sex skrivs detta ut.  Vid mer generella eller 

övergripande samtal om flertalet sexuella praktiker används ordet sex som en mer 

inkluderande samlingsterm.  

Metod 

Val av metod 

Manliga partners upplevelse av att leva i en relation med en kvinna som har 

sexuell smärta är ett område som dels är relativt outforskat, dels komplext i sin karaktär. 

Upplevelserna är både subjektiva och beroende av kontext och i uppstarten av studien 

visste vi inte hur resultatet skulle se ut. Med en sådan utgångspunkt är kvalitativ metod 

ett lämpligt val (Langemar, 2008). Vårt mål var att samla in data som dels bidrar till 

nuvarande teori, dels kan leda till nya frågeställningar för forskning (ibid.). Eftersom vi 

prioriterade att förstå materialet utifrån deltagarnas egna upplevelser snarare än genom 

befintlig teori valdes en induktiv tematisk analys (TA). Detta är en metod för att 

analysera, identifiera mönster och teman samt rapportera insamlad data. En induktiv 

ansats innebär att det informanterna berättar styr åt vilket håll analysen görs medan 

forskarna försöker lägga sin egen förförståelse åt sidan (Langemar, 2008). Denna metod 

anses vara lämplig vid studier inom hälso- och sjukvård och när tidsramen och 

erfarenheten är begränsad (Braun & Clarke, 2013; Langemar, 2008). 

Även deduktiv metod hade kunnat användas för våra frågeställningar. Då hade 

informationen från intervjuerna tolkats utifrån i förväg bestämda teman (Langemar, 

2008). Sådana förbestämda teman hade varit svårt att skapa utifrån nuvarande litteratur, 

varför deduktiv metod uteslöts.  
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Teoretisk utgångspunkt  

Vår teoretiska utgångspunkt kan beskrivas som kritisk realism, och ligger 

någonstans mellan naiv realism och socialkonstruktionism. Vi anser i linje med 

Langemars definition av kritisk realism, att det finns en yttre verklighet som till viss 

grad går att beskriva (2008). Även om vi aldrig kan skapa oss en exakt bild av 

verkligheten, kan vi anstränga oss för att komma så nära som möjligt. Kritisk realism 

betonar att kunskap alltid måste värderas utifrån korrespondenskriterier, det vill säga 

omständigheter som kan påverka hur väl kunskapen stämmer överens med verkligheten, 

som till exempel forskarnas förförståelse. Trots vår induktiva ansats är vi alltså 

medvetna om att vi som studerar verkligheten alltid har en subjektiv förförståelse i 

bagaget som påverkar vilka frågor vi ställer, vilken information vi får, och även hur vi 

sedan tolkar den.  

Urval 

För att inkluderas i studien behövde informanten definiera sig som man, vara över 

18 år och vara i en sexuell relation med en kvinna som har egenrapporterade problem 

med sexuell smärta. Sexuell relation definieras här som att någon gång ha haft, eller 

försökt ha, vaginalt penetrerande samlag med sin partner. För att inkluderas behövde 

deltagarna även kunna genomföra en intervju på svenska i ungefär en timme. 

Exklusionskriterier för deltagande var egen uppfattad sexuell problematik och/eller 

allvarliga psykiatriska eller somatiska diagnoser som bedöms påverka den sexuella 

relationen. Vi tog dessutom hänsyn till deltagarnas partners smärta när vi gjorde urvalet. 

En hypotes var att deltagarna blir annorlunda påverkade av den sexuella smärtan om 

smärtan antas ha en tydlig förklaring utanför relationen. Vi exkluderade därför deltagare 

vars partner 1.) fött barn under det senaste året, 2.) har diagnosen endometrios, 3.) 

aldrig har kunnat genomföra vaginalt penetrerande samlag (e.g vaginismus, ett 
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smärttillstånd som innebär kramper i slidans muskulatur).  

 Rekrytering. Deltagarna till denna studie rekryterades via sina partners. Kvinnor 

som tidigare varit delaktiga i forskningsprojekt kring underlivssmärta vid Örebro 

universitet, och som samtyckt till fortsatt kontakt för forskning, kontaktades och 

tillfrågades om eventuella partners. Vi gav kvinnorna kort information om studien och 

frågade dels om tillåtelse att kontakta partners, dels om partners kontaktuppgifter. Som 

nästa steg kontaktade vi partners och gav information om studien (se Bilaga 1). Om 

personen gav sitt samtycke till studien genomförde vi en kortare screening över telefon 

för att kontrollera att personens situation passade in i syftet för denna studie (se mall för 

screening: Bilaga 2). Vi kontrollerade exklusion- och inklusionskriterier samt bokade 

tid för intervju. I de fall partners var osäkra på huruvida de ville delta eller inte skickade 

vi även över informationen skriftligt på mail och bokade in en senare telefontid för att 

få slutgiltigt besked. En deltagare fick all information via mail då personens telefon inte 

fungerade. Rekryteringen pågick i två omgångar och under totalt fem veckor. I den 

första omgången kontaktades 12 kvinnor från tidigare forskningsstudier. Av dessa gav 

sex kvinnor samtycke till att vi kontaktade deras partners. En partner nåddes inte men 

de resterande fem fick information om studien och samtliga valde slutligen att delta. 

Samtliga deltagare uppfyllde kriterierna för studien (se Figur 1 för full information 

kring rekrytering). Den andra omgången av rekrytering inleddes då vi bedömde att vi 

inte uppnått mättnad i materialet från intervjuerna. Ytterligare två kvinnor som 

samtyckt till att bli kontaktade i forskningssyfte och deras respektive partners 

kontaktades, och båda partners inkluderades i studien. En partner som gjort 

intresseanmälan kontaktades men uteslöts då hans partner uppfyllde 

exklusionskriterier.  Totalt sju män deltog i studien.  



Running head: PARTNERS UPPLEVELSE AV SEXUELL SMÄRTA 17 

 

 

Figur 1. Process för rekrytering och urval.  

 Bakgrundsvariabler. För att få ett så informativt material som möjligt 

ville vi undersöka variabler som möjligen indirekt kan påverka datan (Langemar, 2008). 

Vi frågade därför om deltagarnas ålder, längd på relation, huruvida paret var 

sammanboende, hade barn samt levde i en monogam relation.  Dessutom frågade vi om 

• 1 svarade inte i telefon 
• 5 mötte inte kriterier för 
inklusion, eller valde att 
avstå  

12 kvinnor kontaktades 

• 1 partner avstod kontakt 6 kvinnor förmedlade 
kontaktuppgifter till sina 

partners 

• Samtliga uppfyllde kriterier för inklusion 5 partners 
kontaktades 

N=5 

Tillfälle 1 

•  1 svarade inte i telefon 
•  1 mötte inte kriterier för 
inklusion 

3 kvinnor + 1 partner kontaktades 

• 1 mötte inte kriterier för inklusion 2 kvinnor förmedlade 
kontaktuppgifter till sina 

partners 

• Båda uppfyllde kriterier för inklusion 2 partners 
kontaktades 

N=2 

Tillfälle 2 
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hur länge deltagarna känt till sin partners smärta samt om smärtan debuterat under den 

pågående relationen.  

Deltagare. Samtliga deltagare i studien var män och åldern sträckte sig mellan 

22 år och 61 år. Den genomsnittliga längden på relationerna var 11 år och sträckte sig 

mellan 3 år till 35 år.  Alla deltagare uppgav att de levde i en monogam relation med sin 

partner och fem av sju var även sammanboende. En av deltagarna hade barn 

tillsammans med sin partner. Fem av deltagarna beskrev att deras partners smärta 

debuterat före den nuvarande relationen medan de resterande var osäkra på partnerns 

smärtutveckling.  

Datainsamling 

Intervju. Som metod för datainsamling valde vi att genomföra semi-strukturerade 

enskilda intervjuer. Detta är lämpligt när man ämnar undersöka människors upplevelser, 

tankar och känslor och när ämnet är av känslig karaktär (Langemar, 2008). Eftersom vi 

inte visste hur deltagarna skulle uppleva sin situation utgick vi ifrån att de skulle kunna 

ha vitt skilda erfarenheter prioriterade att kunna fånga detta. Enskilda intervjuer är då 

att föredra för att informanterna inte formas av vad de andra deltagarna uttrycker 

(Langemar, 2008). Samtidigt riskerade vi att missa fördelarna vi hade kunnat få av att 

istället genomföra intervjuer i fokusgrupper. Deltagarna hade kunnat få hjälp och 

inspiration av varandra i att uttrycka sina upplevelser vilket hade kunnat ge mer 

information från informanter som har svårt att verbalisera sina erfarenheter (Langemar, 

2008).  

Intervjuerna pågick mellan en och två timmar och genomfördes antingen på 

psykologmottagningen på Örebro universitet eller på smärtenheten på Karolinska 

Instutitet i Stockholm. Intervjuarna var två psykologstudenter i slutet av sin utbildning 

och som författar denna uppsats. Innan intervjun påbörjades fyllde deltagarna i ett 
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samtyckesformulär (se Bilaga 4) och delgavs information kring möjligheten att 

närsomhelst avbryta, ta paus eller ställa frågor. De serverades fika och fick ersättning i 

form av en kupong från Coop värd 200kr. Därefter genomfördes intervjun som spelades 

in på audiofiler.  

Intervjun inleddes med frågor kring bakgrundsvariabler och övergick därefter till 

öppna frågor kring ämnet. En av deltagarna lämnade i samband med intervjun in en 

skriven lista på information han tyckte var relevant för studien. Denna lista 

inkluderades och transkriberades som en del av hans intervju.  

Intervjumall. Mallen för intervjuerna skapades utifrån frågeställningarna och 

med målet att låta informanterna styra samtalets innehåll i så stor utsträckning som 

möjligt. Frågor som; ”är det något jag inte frågat om idag som du tycker att jag borde 

frågat om?” och ”vad tänkte du när du först hörde ämnet för intervjun?” inkluderades 

för just detta syfte. Dessutom användes specifika följdfrågor om situationer och 

beteenden för att försöka fånga även mer konkret information. Målet var att få till ett 

samtal och frågorna anpassades därför utifrån situationen och informationen som 

framkom (Langemar, 2008). Det första utkastet av intervjumallen granskades och 

reviderades utifrån kommentarer från handledare och forskare inom aktuellt 

forskningsområde (Se Bilaga 5 för intervjumall).  

Under den andra intervjuomgången hade fem intervjuer genomförts och en 

överblick av materialet skapats. Utifrån denna empiri anpassades de resterande 

intervjuerna till att fokusera på områden som inte uppnått informationsmättnad 

(Langemar, 2008).  

Två pilotintervjuer genomfördes i syfte att bli bekant med innehållet och formen 

för intervjun samt att testa intervjumallen. Utifrån pilotintervjuerna identifierades risken 

att informanterna pratar om sina partners perspektiv snarare än egna upplevelser. Därför 
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uppdaterades den inledande informationen med ett stycke om vikten av att fokusera på 

sig själv.  

Analys 

Nedan följer en stegvis genomgång av tillvägagångssättet för analysen (se Figur 

2). Det fanns en stor överlappning mellan de olika stegen där exempelvis vissa mönster 

noterades redan under intervjuerna samtidigt som vissa koder ändrades så sent som i 

skapandet av modellen.  Förhållningssättet har varit att på ett flexibelt sätt röra oss fram 

och tillbaka mellan stegen utifrån behov och förståelse av material (Braun & Clarke, 

2013).  

1. Transkribering. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och på samma 

sätt.  Exempelvis markerades pauser, harklingar, överlappande prat och skratt enligt 

Braun och Clarkes system för att säkerställa att texten gick att förstå även för personer 

som inte genomfört intervjun (2013). För transkribering och kodning användes Mathias 

Larssons program (Larsson Sköld, 2017) och alla intervjuer och transkriberingar 

kontrollerades av båda intervjuare för att säkerställa korrekt transkribering.   

2. Kodning. Kodningen gjordes utifrån Braun and Clarkes ”complete coding” vid 

tematisk analys i syfte att hitta meningsbärande sammanfattningar av det deltagarna 

sagt under intervjuerna (2013). Vi gick igenom transkriberingarna och kodade allt 

material av relevans för vår frågeställning i antingen en eller flera koder. Samtidigt 

försökte vi undvika att selektera bort data i detta tidiga skede av analysen och valde 

därför att hellre inkludera än exkludera text (ibid.). Eftersom vår ansats var explorativ 

försökte vi hålla oss så nära materialet som möjligt under den första kodningen och 

inkluderade både beskrivande och tolkande koder (ibid.). Meningar som ”Jag tycker 

överlag ganska bra om mig själv på många områden faktiskt. Så eh (.) jag har inget (.) 

jag har bara positiva tankar om min kropp” tillskrevs exempelvis koden “positiva 
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tankar om min kropp”. Samtliga intervjuer kodades först enskilt av en av intervjuarna 

och kontrollerades därefter av den andra intervjuaren.  Överlappningar eller olika 

tolkningar av koderna kontrollerades tillsammans för att komma till en gemensam 

överenskommelse och förståelse av materialet i syfte att skapa trovärdighet 

(Minichiello, Sullivan, Greenwood & Axford, 2004). När flera tolkningar av en mening 

kunde göras skapades flera koder i syfte att bibehålla komplexitet (Braun & Clarke, 

2013). Totalt skapades ungefär 850 koder.  

3. Kategorisering. I ett nästa steg skapades kategorier utifrån koder med 

gemensamt innehåll och innebörd.  Exempelvis lades koden ”det upplevs lättare att 

partnern tar initiativ till sex” under kategorin Initiativtagande.  Samtliga koder 

placerades in i en eller flera kategorier och samtliga koder kontrollerades av båda 

intervjuare. Vid osäkerhet eller olika tolkningar av kodernas placering genomfördes 

kategoriseringen gemensamt. Kontroll mot rådata gjordes kontinuerligt för att 

säkerställa att den skapade kategorin faktiskt fångade det som sagts i intervjun. Totalt 

skapades 79 kategorier.  

4. Subkategorisering.  Kategorierna skrevs upp bredvid varandra i ett försök att 

identifiera överlappningar och upprepningar. Kategorier som innehöll liknande ämnen 

slogs ihop till en ny, mer omfattande, subkategori och kategorier som innehöll flera 

olika områden separerades till fler subkategorier. Ambitionen var att skapa 

subkategorier med hög extern heterogenitet och hög intern homogenitet. I detta steg 

ströks även subkategorier vi ansåg inte skulle vara relevanta för resultatet såsom 

beskrivningar av kvinnans smärta utifrån hennes perspektiv eller relationella faktorer 

som inte ansågs påverkas av smärtan. Totalt skapades fyra subkategorier.  

5. Huvudtema och modell. Flertalet alternativa huvudteman formulerades innan 

det slutgiltiga valet gjordes. Vårt val påverkades av hur mycket av datan som kunde 
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inkluderas på ett begripligt sätt, hur nära deltagarnas upplevelse vi ville vara samt på 

vilken abstraktionsnivå vi ville redovisa resultatet. Det huvudtema som exempelvis från 

början kallades “Sexuell smärta- en dubbel relation” redovisades senare istället som 

“offer, hjälte förövare eller allierad” tillsammans med en axel av ovisshet och klarhet. 

Totalt skapades ett tema. För att tydligare förstå hur huvudtema och subkategorier 

hänger ihop skapades parallellt en modell för detta. Huvudtema och subkategorier 

tillsammans synliggörs i modellen “offer, hjälte, förövare eller allierad”. 

Kontroll av material. Kontroll av materialet gjordes kontinuerligt under 

analysprocessen för att säkerställa förankringen i deltagarnas upplevelse.  Detta gjordes 

för det första genom att vid upprepade tillfällen gå tillbaka till intervjuer och 

transkriberingar och kontrollera kategorier och teman gentemot dessa. För det andra 

hade författarna kontinuerligt samtal med varandra om hur materialet tolkades och 

formulerades för att identifiera eventuella skillnader. För det tredje användes member 

checking och det skrivna resultatet skickades ut till deltagarna för möjlighet att läsa, 

kommentera och samtycka till innehållet innan publicering. Detta för att öka den 

kvalitativa validiteten (Langemar, 2008). Deltagarna fick fyra dagar på sig att 

återkomma med synpunkter och kommentarer, men inga inkom.  

Litteratursökning och läsning. Litteratursökningen gjordes via databaserna 

PsychInfo, PubMed, Diva och Google Scholar och artiklar som var publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter inkluderades. En bred litteratursökning över flera teoretiska 

områden gjordes för att få en överblick av forskningsläget och olika kombinationer av 

sökord användes. Eftersom litteraturen kring partners vid sexuell smärta är tunn 

inkluderades även litteratur till angränsande områden såsom andra typer av kroniska 

sjukdomar och smärta. Sökorden som användes var: communication, sexual 

communication, sex, couple, pain, chronic pain, cancer pain, low-back pain, male 
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sexuality, arthritis pain, vulvodynia, vulvovaginal pain, intimacy, vaginal pain, pelvic 

pain, chronic pelvic pain, vaginismus, dyspareunia, sexual pain, experiences, partner’s 

experiences och coping. Samtliga artiklar av relevans för ämnet, som fanns att tillgå i 

fulltext vid Örebro universitet och var skrivna på engelska eller svenska inkluderades. 

Ingen avgränsning kring år för publikation gjordes. Utöver detta kontrollerades 

referenslistor i ett flertal artiklar och litteraturöversikter för att få tillgång till ytterligare 

artiklar. En avvägning kring när i processen litteratursökning och läsningen skulle ske 

gjordes. Genom att ta in teori sent i processen bibehålls en naivitet till materialet, vilket 

är fördelaktigt vid induktiv analys (Langemar, 2008). Samtidigt finns risk att subtil 

information i materialet missas utan vägledning av teori och befintlig forskning (Braun 

& Clarke, 2013). Efter intervjuer, transkribering, kodning och en första kategorisering 

bedömde författarna att tillräcklig kännedom av materialet fanns för att kunna ta in teori 

utan att riskera en alltför teoretiskt påverkad tolkning.  

 

Figur 2. Steg i analysprocessen 

Etik 

Studien har genomgått en etisk prövning enligt riktlinjerna för examensarbeten 

vid institutionen för psykologi, Örebro universitet. Dessutom följer studien de etiska 
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principerna för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 

2011) samt har godkännande från regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Inför 

intervjutillfället fick deltagarna ta del av de ämnen som skulle beröras under intervjun. 

Detta för att studien anses behandla särskilt känsliga områden och därför behöver extra 

hänsyn tas för att informanterna ska få en positiv upplevelse av sitt deltagande. Under 

intervjun informerades deltagarna om konfidentialitet, datahantering och samtycke. 

Eftersom deltagarna rekryterats via sina partners betonades särskilt konfidentialitet 

gentemot dessa. Samtliga deltagare fick kodnamn och all avslöjande information såsom 

ålder, stad och längd på relation avidentifierades. I slutet av intervjun informerades 

deltagarna om möjligheten till kontakt ifall de hade funderingar kring sitt deltagande. 

Resultat 

“Eh, jag påverkas negativt. Det är påfrestande, det är frustrerande och sen på 
samma gång så måste man låta bli att förebrå någon. Det är ju faktiskt en 
sjukdom någonstans. Och att förebrå någon skulle vara en investering på 
bördan. Så att det gör ju också att ibland måste man ta hand om sin partner (.) 
ska vi säga, ja men vi försöker iallafall skulle ha sex och man blir avvisad då 
blir man ju ganska frustrerad men det är ju nederlag för bägge parterna (.) så 
det är jobbigt för man, man går i någon slags ingenmansland kan man saga” 

 
Nedan följer en sammanställning och analys av informationen deltagarna gav 

under intervjuerna. Resultatet redovisas i en hierarki med ett huvudtema och fyra 

subkategorier (se Figur 3.) och illustreras i slutet av resultatet med en modell för att 

tydligare förklara hur de samverkar (se Figur 4.). 
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Subkategori

Huvudtema
Offer,	  hjälte,	  
förövare	  eller	  
allierad	  

Vålla	  lidande	   Skuldbeläggande	   Ansvarstagande	   Isolering	  

 

 

 

 

 

Figur 3.  Fyra subkategorier sammanfattas i huvudtemat ”Offer, hjälte, förövare eller 

allierad”. 

Subkategorier 

Fyra subkategorier identifierade under analysen och samtliga subkategorier 

interagerar med varandra. Att vålla lidande medför skuldkänslor och att undvika 

smärtsamt sex upplevs som att ta ansvar. Att inte prata med andra är att bortprioritera 

egna behov - vålla eget lidande, men är samtidigt att vara ansvarstagande för sin egen 

och partnerns integritet. Således är nedanstående uppdelning ett försök att förenkla och 

tydliggöra en upplevelse som i verkligheten är komplex och växelverkande. Alla 

subkategorier innehåller en ambivalens kring sin egen position- är mannen ett offer, en 

förövare, en hjälte eller delar paret problemet? Beroende av vilken/vilka roller man 

intagit ser man på lidande, skuldbeläggande, ansvar och isolering på olika sätt. Nedan 

följer en beskrivning av de olika subkategorierna samt de olika upplevelserna männen 

har.  

Subkategori: Vålla lidande 

Denna subkategori ämnar belysa hur deltagarnas erfarenheter både av att orsaka 

smärta hos sin partner och förhålla sig till eget lidande vid sexuell smärta ser ut. De 

oroar sig för att göra sin partner illa, men upplever samtidigt eget lidande i att inte 

kunna ha sex i den utsträckning, eller på det sätt, de önskar. Detta gör sex komplicerat 

och påverkar lusten samt medför en sorg och uppgivenhet för männen.  
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Vid vaginalt penetrerande sex finns risken att kvinnan får ont. Männen beskriver 

att de själv oroar sig för henne och letar efter smärtbeteenden i sexuella situationer för 

att slippa skada henne samt uppleva att de framkallar smärtan. Detta, menar de, gör att 

lusten sänks och sex blir mindre njutbart eftersom det är avtändande att skada en person 

man älskar samt svårt att själv vara fullt närvarande vid en sådan risk. Detta påverkar 

både upphetsning i den sexuella situationen och lusten generellt. 

“Eh det som blir avtändande är att jag mer eller mindre skadar ju min partner, 
eller jag gör min partner illa. Man vill ju inte göra någon illa och ju närmre 
man kommer desto ondare gör det ju att göra illa någon, och det är ju för alla 
relationer men speciellt partner vart det ju extra känsligt då”. 

 
Att anpassa sitt sexliv efter kvinnans lust, förmåga och vilja upplevs för många 

av männen som en självklarhet för att hon ska slippa lidande. Dock medför det också 

eget lidande i och med att de då upplever sig göra avkall på egna naturliga behov vilket 

leder till stark sexuell frustration. Detta skapar en inre konflikt hos männen kring vems 

välmående som bör prioriteras - en konflikt som i sig medför osäkerhet och negativa 

känslor. Deltagarna funderar även på hur det anpassade sexlivet, eller bristen på sex, 

kommer att påverka dem på lång sikt och vad som händer om smärtan inte försvinner. 

Både den sexuella frustrationen, upplevelsen att kvinnan inte kan ha sex, risken att 

skada henne och osäkerheten har eget lidande som följd. 

“Du går ifrån förspel till när du ska ha sex på riktigt och då blir det nej. Förstår 
du, vad…? Att bara ”nej, det går inte”. Och då är ju allting redan igång, 
förstår du? I huvudet är du redan där. Så då blir det ju naturligtvis att, ”okej 
det här var ju typ det värsta som har hänt mig” varje gång blir det ju. Det är 
den känslan man får. Men samtidigt är det ju att jag kan inte göra någonting, 
eh, jag kan inte göra något åt det utan att det blir liksom, det blir inte moraliskt 
rätt. Förstår du? Att det blir tvång. Och det är inte bra, det gillar inte vi, utan 
det ska vara på... man ska vara på samma plan. Och sen är det ju det att hon 
blir ju inte det. (...) På något vis måste man ju respektera det men samtidigt tar 
det ju på en, det tar på en jättemycket.” “och, jag är i grunden en väldigt 
sexuell varelse och sen, ja (.) det är ju elementärt på det sättet att det handlar ju 
om fortplantning och artens överlevnad, om man ska vara lite primitiv totalt. Så 
det är, det är inte något man bara kan skjuta åt sidan“. 
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Sex generellt och vaginalt penetrerande sex specifikt beskrivs av flera som ett 

centralt, naturligt och ofrånkomligt behov. Att anpassa sex, vilket ofta innebär en 

reduktion av, eller att helt avstå från, vaginalt penetrerande sex, medför en sorg och en 

upplevelse av att, på grund av smärtan, tvingas gå med på att uthärda sexuell frustration 

som påverkar en negativt och skapar lidande för männen. Det anpassade sexet upplevs 

även som krångligare och mer mekaniskt vilket också skapar viss frustration. 

“De här andra sakerna man gör, vi säger att man kan ju göra allt möjligt annat, 
det är ju aldrig samma känsla som att faktiskt ligga med någon liksom, eller för 
mig i alla fall blir det aldrig samma känsla, det känns aldrig som den här 
fullbordade känslan. Utan det är mer det här att du fick 50% av det du ville ha”. 

 
För att undvika känslor av frustration med lidande som konsekvens har flera 

deltagare utvecklat strategier för att reglera sin egen lust. Utifrån deltagarnas berättelser 

har tre strategier för att reglera sin lust identifierats. Den första är att undvika 

situationer som tidigare brukade leda till sex, såsom fina middagar och resor. Den andra 

strategin är att distrahera sig själv från lusten genom att hålla sig sysselsatt när lusten 

väl är stark. Det tredje är ett försök att helt avsexualisera sig själv och sin partner 

genom att exempelvis sluta ta hand om sitt yttre eller försöka stoppa sexuella tankar om 

sin partner. Genom att använda dessa strategier för att reglera ned, eller helt bli av med, 

sin lust upplever man att det sexuella behovet över tid inhiberas. Samtidigt medför den 

sänkta lusten en sorg och uppgivenhet eftersom man egentligen inte vill kontrollera sitt 

sexuella behov. 

“Man förlorar väl kanske lite av sin sexuella identitet, eller man blir lite mer… 
jag vet inte hur man ska förklara det… ehm, man måste ju skruva ner på allt, 
både det att vara intim och, och onani också… för alltså är man väldigt sexuellt 
aktiv, oavsett om det är med sig själv eller med en annan partner, så är man jo - 
man skapar ju samtidigt ett större behov för sig själv igen. Och ehm… jag vet 
inte, det är väl lite som att när man är van vid att ha ett större behov och sedan 
ska liksom skruva ner på det, så är ju det inte lätt”. 

 
Vissa deltagare upplever emellertid att de är nöjda med de sexuella 

anpassningarna. De beskriver sig ha identifierat nya sätt att ha sex på och en stolthet i 
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att kunna underlätta för sin partner i smärtan. Vissa deltagare upplever inte att det blivit 

några större konsekvenser av smärtan och belyser att sexuella anpassningar alltid 

behöver göras, med eller utan smärta, och att det inte behöver medföra problem. Det 

som för dessa deltagare poängteras är att tilliten och kommunikationen måste finnas för 

att de själv inte ska bli negativt drabbade. Samtliga deltagare förhåller sig alltså till att 

antingen framkalla smärta hos sin partner eller uppleva eget lidande på grund av den 

sexuella smärtan, men hur detta hanteras eller upplevs skiljer sig åt. 

Subkategori: Skuldbeläggande  

Denna kategori ämnar belysa hur deltagarna i den sexuella smärtan försöker 

identifiera vart skulden ligger. De riktar skulden dels mot sig själv, dels mot partnern 

och dels mot samhället och normer kring kön. Samtidigt upplever de även att partnern 

riktar anklagelser mot dem. Dessa anklagelser medför negativa känslor för männen 

såsom skuld, ilska, ångest och skam.  

Flera av männen beskriver hur de ibland har haft vaginalt penetrerande sex och 

under tiden eller efter fått veta att partnern haft ont. Vissa har erfarenhet av att partner 

då anklagat dem för att ha sex på hennes bekostnad, vilket medfört starka skuldkänslor 

och ibland även ångestreaktioner. Flera av deltagarna berättar att när de i efterhand fått 

veta att partnern haft ont känner sig som våldtäktsmän och skuldbelägger då sig själva 

för att inte ha märkt hennes smärta. Samtidigt medför dessa anklagelser även irritation 

och en upplevelse av att ha blivit förd bakom ljuset. Skuld riktas mot partnern för att 

hon inte berättar om sin smärta och därmed dels framkallar dessa negativa känslor hos 

sin partner, dels fråntar honom möjligheten att kunna göra något åt det. 

 
“Jag blir nog mest irriterad. Jo men det är klart att man känner lite skuld 
någonstans, man vill inte göra andra människor illa, men samtidigt kan väl min 
(.) kan väl bli lite irriterad för att ”ja men varför sa du ingenting då, varför gör 
vi detta om det (.) alltså- om du inte säger till mig, hur ska jag kunna veta? 
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Varför säger du det till mig tre dagar senare? Vad ska jag göra åt det nu, nu 
kan jag inte göra någonting”.  

 

Trots att irritation uppstår mot partnern är samtliga deltagare måna om att 

försöka att inte klandra henne för en situation hon inte kan hjälpa. Flera av männen 

återkommer istället till att skuldbelägga sig själv och funderar på om det är de som inte 

är tillräckligt attraktiva eller åtråvärda. Även skuld riktad mot sin egen lust är vanligt 

förekommande bland männen. De upplever en skam inför att lusten är stark och svår att 

kontrollera och skuldbelägger sig själva för att ha förväntningar på att de ska bli 

sexuellt tillfredsställda trots att partnern har ont.  

 
“Man skäms ju lite… man gör ju det. För det är ju liksom, ja men om hon 
kommer (syftar till att få orgasm) så tänker man “nu borde ju jag liksom, nu 
borde man få något tillbaka”. Ehm (.) Och när man då inser, men alltså, så 
tänker man såhär: “Du är fan i mig som en fjortonårig liten skitunge igen” Så 
man är ju (.) när man liksom låter det sjunka in, liksom när den här 
hormonruschen sänker sig lite, så börjar man tänka lite mer rationellt. Och då 
är det ju mer att man skäms för att man är omogen än något annat. Då ser man 
ju liksom hur jävla löjlig man är”. 

 

Denna dubbelhet inför förväntningarna på sexuell tillfredsställelse menar vissa 

av deltagarna beror på förvirrande normer kring sex och kön. Å ena sidan ska de vara 

”the manly man” och har lärt sig att se kvinnor som sexuella objekt samt att man ska ha 

sex ett visst antal gånger i veckan, å andra sidan finns en stark norm kring jämlikhet och 

vikten av samtycke. Deltagarna upplever att detta gör det svårt att veta vart skulden 

egentligen ligger. Är det de som borde kontrollera sin lust och avstå eller är det kvinnan 

som inte fullgör sin roll som partner?  

Några av deltagarna lyfter ytterligare en sida av skuldbeläggandet och menar att 

skulden inte bärs av varken kvinnan eller honom själv, utan av smärtan i sig. Smärtan 

kan påverka båda parter negativt men är något som har drabbat dem tillsammans. 

Därför kan de gemensamt möta den och slipper rikta anklagelser mot varandra. Således 
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innehåller även kategorin skuldbeläggande olika upplevelser av den sexuella smärtan, 

där vilken roll man uppfattar sig själv ha i problemet gör att man påverkas olika. 

Subkategori: Ansvarstagande 

Denna kategori belyser deltagarnas upplevelser av flera och otydliga roller kring 

ansvar i problemet sexuell smärta. Ansvaret innebär dels att skydda sig själv och sina 

behov, dels att värna om partnerns behov samt se till att smärtan över sikt inte förvärras. 

Den sexuella smärtan har flera gånger orsakat bråk och konflikter i relationen. Det 

beskrivs att många av dessa konflikter handlar om ansvaret att ta initiativ till sex, och 

männen upplever att de på grund av den sexuella smärtan ofta blir avvisande, vilket 

upplevts påfrestande. Hur ansvaret kring initiativ ska fördelas beskrivs av vissa män ha 

kommit ur gemensamma samtal och kompromisser. Andra beskriver hur de, på grund 

av smärtsamma erfarenheter av avvisning, successivt lärt sig att sluta ta initiativ.  

 
“Det blir ju litegrann samma sak då, att ja men då ”okej - jag ska inte röra dig 
igen. Någonsin, aldrig mer” men så kan man ju inte ha en relation, det går ju 
inte att leva så (.) Men det blir ju så att man... ehm... men det blir ju som att om 
man sätter på spisen och så lägger man handen på så bränner man sig, också så 
tänker man att det där ska jag inte göra något mer, och så gör man det en gång 
till. Men till slut så har ju hjärnan förstått att ”men lägg inte handen på spisen, 
det är dåligt” så det är ju samma sak, fast med det här området då.”. 
 
 

För flera av deltagarna har ansvaret att ta initiativ till sex helt lagts på den 

drabbade kvinnan, vilket för många upplevs både positivt och negativt. Partners 

upplever å ena sidan att initiativ till sex och ansvar för sexuella sammanhang är något 

de saknar, och något som traditionellt sett legat på mannens bord, varför missnöje med 

förlorat ansvar finns. Å andra sidan ser de flera vinster med att den som har ont är den 

som initierar sex och upplever att det i viss utsträckning minskar risken för osäkerhet i 

sexuella situationer. 
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"Om hon tar initiativet så är det större chans att hon inte har ont just då. Och 
då börjar du redan på ruta nr två. Och sen om hon ändå känner att hon har ont, 
ja då får man sluta senare. (…) Även om det inte är så romantiskt och kanske 
inte så sexigt då inom, inte vet jag utifrån någon slags allmän definition. Men 
det är ju det som behövs. För att annars blir det ju konstig situation”  
 
 
Männen funderar även på sitt ansvar för de sexuella situationerna i sig och 

frågar sig hur långt ett sådant ansvar i sådana fall sträcker sig. Flera män pratar om 

ansvaret de känner för att kvinnan ska bli av med sin smärta och det beskrivs även ett 

upplevt ansvar att stanna kvar i relationen av rädsla för att partnern annars skulle bli 

sämre. Vissa upplever också att de bör ha sex med sin partner när hon tar initiativ – 

även om de själva inte alltid vill, eftersom det annars skulle kunna påverka relationen 

eller smärtan till det sämre. Vissa män upplever sig även ansvara för att sätta stopp för 

sex som skulle kunna förvärra smärtan. En deltagare beskriver hur han, trots egen lust 

och partners önskan att uthärda, tog ansvar för att avbryta sex han på sikt trodde skulle 

göra smärtan värre; 

“Hon vill ju fortsätta att ha sex och det vill inte jag. Då är man ju tvungen att 
sätta stopp. Det går inte längre och så får man upprepa det flera gånger. Hon är 
ju så inne i sin spiral (…) men det är ju, nej, det fick man ju… det fick bli ett: 
”nej, inte penetrerande”.  

 
För vissa upplevs detta ansvar som svåra och ansträngande. För andra upplevs de 

medföra positiva erfarenheter. Vissa deltagarna har genom ansvaret identifierat nya 

omhändertagande sidor hos sig själva och upplever både en individuell mognad samt en 

gemensam teamkänsla i relationen tack vare detta. Ansvarstagandet är således mycket 

viktigt för samtliga män, både när det handlar om vem som tar initiativ samt vilken roll 

de bör ta i att hantera smärtan både på kort och lång sikt. Hur deras erfarenheter ser ut 

skiljer sig däremot åt, varför deltagarna och deras partners förhåller sig på olika sätt till 

ansvarstagande.  

Subkategori: Isolering 
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Vissa av deltagarna uttrycker en önskan att få dela sina erfarenheter för att få 

vägledning och bekräftelse utifrån och för att kunna hjälpa andra i liknande situationer. 

Dock beskriver männen att detta möte med andra är komplicerat. De är osäkra på i 

vilken utsträckning de har äganderätt till problemet, och därmed befogenhet att dela det 

med andra. Det upplevs svårt eller omöjligt att samtala om egna upplevelser utan att 

samtidigt lämna ut sin partner. De beskriver också ett behov av att skydda den egna 

integriteten gentemot andra och att tabun och normer kring problemet och manlighet 

gör det riskabelt eller lönlöst att dela med sig. 

Önskan om att få egna reaktioner normaliserade och hjälp att hitta sin roll i 

problemet beskrivs som incitament för kontakt med vården eller män med liknande 

erfarenheter. Dessutom vill deltagarna förbättra sina förutsättningar att kunna hjälpa sin 

partner. Flera upplever att de till viss del saknar kunskap och förståelse för problemet, 

och därför har svårt att veta hur de kan hjälpa sin partner på bästa sätt. Att få mer 

kunskap skulle därmed kunna underlätta för deltagarna att inta den stödjande och 

stärkande roll de längtar efter att ha gentemot sin partner. Trots dessa potentiella 

fördelar med kommunikation, framkommer det i intervjuerna att flera ställer sig 

betänksamma till, eller upplever att de inte har möjlighet att, kommunicera med sin 

omgivning, män i liknande situation eller med vården. Några uppger att de föredrar att 

hantera sin situation själv, medan andra beskriver en ensamhet relaterat till detta. En av 

anledningarna till att kommunikation ofta stannar inom relationen är en uppfattning om 

att den som har ont, och därmed anses vara närmast problemet, har rätt att avgöra hur 

problemet ska delas och vad som ska censureras. Att prata med folk utanför relationen 

upplevs därför vara ett övertramp mot sin partners integritet. Männen vill delvis skydda 

sin partner från utomståendes reaktioner, och väljer därmed sin egen tystnad för att hon 
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ska slippa skammen, och delvis upplever de att partnern inte tillåter dem att prata om 

problemet. 

”Ska vi säga såhär- min familj eller de vi känner och umgås med- jag kan ju inte 
prata med dem om problemen egentligen utan att lämna ut min partner på något 
sätt. Och det ska man inte göra”. 
“Sen har det funnits gånger när det har varit som värst, då kanske det hade 
varit lättare om jag hade pratat med någon. Då blir det mer, då var det också 
fortfarande lite censur över det hela och hon ville inte att det skulle komma ut 
och vi visste inte riktigt vad det var och man kunde inte riktigt säga; ”såhär är 
det...” ”. 
 
Ofta beskrivs en kombination av skyddande och censur och båda perspektiv 

leder till att männen flera gånger förblir tysta. Vissa löser detta genom att enbart prata 

om problemen med andra när partnern är närvarande och därmed har möjlighet att 

påverka eller avbryta innehåll som upplevs integritetskränkande. För en del är detta det 

enda sätt som känns rätt. Andra känner sig begränsade av partnerns bestämmanderätt 

men prioriterar ändå sitt behov som lägre än hennes, vilket också motiverar fortsatt 

tystnad. 

Även den egna integriteten upplevs hotad i kontakt med andra, och gör att 

männen förhåller sig tveksamma till att samtal skulle underlätta. Sex och sexuell smärta 

uppfattas av vissa som ett privat och tabubelagt område, generellt och bland män 

specifikt. Enligt männen märks detta bland annat genom en jargong i vissa miljöer som 

gör det svårt att ha produktiva samtal med män kring ämnet. Vissa deltagare uttrycker 

att man förväntas ha ett fungerande sexliv och skulle riskera att uppfattas som omanlig, 

eller mötas av förminskande kommentarer och oförståelse, om man berättade om några 

svårigheter. 

”Oh ja, det är knappast, vad ska man säga, det är ingenting man tar upp i en 
Schwarzeneggerfilm från åttiotalet, det är ju inte liksom vardags… för mig är 
det ju det, men alltså för majoriteten av människor kan jag förstå att det inte är 
något som man pratar öppet om. Eller vad man nu säger liksom. Det tar på 
stolthetsgrejen, speciellt som man tror jag… Det gör det. Just det där att prata 
om det”. 
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I tillägg till att männen upplever ett tabu, finns det även en uppfattning om att 

män har svårt att prata om känslor. Det upplevs som onaturligt att prata om egna 

känslor och/eller finns en uppfattning om att andra män inte vet hur de ska hantera ett 

sådant emotionellt samtal. Samtal om egna svårigheter medför därför risken att känna 

utanförskap och invalidering. Dessutom vet männen inte huruvida deras upplevelse är 

normal eller inte. Ett samtal skulle således kunna leda till en efterlängtad bekräftelse av 

att vara normal, men medför även risken att få veta att man inte är det. På frågan om det 

skulle hjälpa att prata med andra uttrycker en deltagare att: 

”ja, eller så får man ännu mer komplex. Det vet man ju inte heller” (…) ”Man 
vet ju inte- är man normal eller är man onormal? Man har ju ingen aning om 
någonting. Det är inte så lätt”.   
 
Sammanfattningsvis beskriver männen en isolering i problemet sexuell smärta. 

Även om kommunikation till viss del skulle kunna reducera ovissheten de befinner sig i 

och ge information kring vilken roll de själva bör ta så upplever männen att hindren för 

kommunikation ofta är starka. Dessa hinder är skydd av partners integritet, tabu och 

normer kring manlighet samt partnerns äganderätt av problemet.  

Huvudtema: Offer, hjälte, förövare eller allierad. 

Av deltagarnas beskrivningar om sina erfarenheter och upplevelser framkommer 

huvudtemat ”Offer, hjälte, förövare eller allierad”. Detta huvudtema framställer hur 

deltagarna upplever sig inneha olika roller i situationen, både önskade och oönskade 

sådana. De känner sig som ett offer som blir drabbat, en hjälte som vill hjälpa och en 

förövare som gör illa, roller som alla innebär ambivalens och ofta obehag. Dessutom 

upplevs rollen allierad – en position där de tillsammans med partnern skapar sig en 

tydligare bild av vad problemet är och vilken del man själv har. Samtliga roller - offer, 

hjälte, förövare och allierad - är inkluderade i huvudtemat på så sätt att de alla förhåller 

sig till subkategorierna: Skuldbeläggande, Isolering, Vålla lidande och Ansvarstagande. 
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Deltagarna har förvisso många gemensamma erfarenheter men beskriver trots det 

till stor del skilda och ofta motsatta upplevelser. Männen förhåller sig till samma 

områden (subkategorierna) men gör detta på olika sätt beroende av vilken roll de intagit 

för stunden (huvudtemat). Huruvida de befinner sig i en oviss eller tydlig situation 

verkar påverka, och kommunikation används som främsta strategi för att förflytta sig 

mellan olika positioner. Detta visas i Figur 4. 

 

 

Figur 4.  Illustration av hur subkategorier och huvudtema hänger ihop samt hur dessa 

rör sig längs axeln ”ovisshet-klarhet”. 

       Offer, hjälte, förövare. I en offer-, hjälte- eller förövarposition upplever männen 

hög grad av ambivalens. På grund av ovisshet kring problemet, partnerns upplevelse 

och egen påverkan blir kvinnans sexuella smärta komplicerad att förhålla sig till. Är 

man ett offer som drabbas av smärtans sexuella konsekvenser, en hjälte som har 

möjlighet och ansvar att hjälpa sin partner i och ur den sexuella smärtan eller en 

förövare som själv framkallar smärta hos sin partner? Att känna sig som förövare och 
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offer samtidigt skapar en maktlöshet- ska man skydda sin partners behov eller hävda 

sina egna? Ofta upplevs det ena valet vara på bekostnad av det andra, vilket skapar 

frustration och obehag. Hjälterollen skiljer sig från offer- och förövarrollen på så sätt att 

den till viss del är en önskad roll. Trots det kan den även vara belastande, då deltagarna 

ibland är osäkra på hur de ska uppfylla och avgränsa detta upplevda ansvar. Deltagarnas 

upplevelse rymmer ofta två eller alla dessa motstridiga roller samtidigt. 

 
”Ja, det är skitsvårt tycker jag… Det blev som att man var snäll samtidigt som 
att man var elak. Hon fick ont men hon blev ändå glad. Då vart det ju tankar; 
”är jag dålig människa för att jag gör henne illa eller är jag en bra människa 
för att hon mår bra av det efteråt?” men ju mer man tänkte på det så... jag 
förstod ju att det var ju inte hållbart i längden… Så då var det väl att just där 
och då när man insåg att det var inte hållbart i längden att man kanske kände 
sig lite som ”the bad guy”, ”du borde satt stopp tidigare”, ”du kanske borde 
gjort något tidigare”… det mådde man ju självklart lite dåligt över absolut…” 
 
 

       Allierad. I en allierad position finns det ett samförstånd med partnern kring 

problemet och en tydligare ansvarsfördelning partners emellan. Positionen innebär en 

slags integrering av de andra rollerna och upplevs vara ett funktionellt sätt att 

tillsammans med sin partner hantera problemet. Rollen allierad är separerad från de 

andra rollerna i modellen på så sätt att den positionen står för många av deltagarnas 

positiva erfarenheter, och upplevs vara ett önskvärt mål för hur männen vill hantera den 

sexuella smärtan. När deltagarna beskriver att de har lyckats lösa konflikten kring sin 

egen roll i den sexuella smärtan, och hittat strategier tillsammans med sin partner, 

upplevs en ny och mer positiv roll som allierad.  

 
“… sen tycker jag ju också att det (sexuell smärta), jag tycker att det har förstärkt 
vårt förhållande på ett positivt sätt för att vi har varit tvungna att prata om det 
sexuella. Även fast vi alltid har varit väldigt öppna om det. Men det kan ju ha 
varit en utlösande faktor för nu pratar vi om allt… ”känns det här bra”, ”är det 
här bra”, ”blir du upphetsad av det här”, ”finns det något vi ska göra 
annorlunda, finns det något vi ska testa”. De frågorna är konstanta hela tiden 
och det blir ju som en förbättringsprocess.  
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          Ovisshet. En viktig skillnad mellan de beskrivna positionerna är graden av 

ovisshet. Deltagarnas grad av ovisshet inför orsaken till den sexuella smärta samt hur 

deras partners har det i den sexuella smärtan illustreras i modellen med hjälp av axeln 

"ovisshet – klarhet”. Hög grad av ovisshet bidrar till större ambivalens och 

rollförvirring (offer-, hjälte- och förövarposition) medan hög grad av klarhet bidrar till 

en mindre ambivalent och tydligare roll (allieradposition). Vissa deltagare upplever 

ovisshet inför allt som har med den sexuella smärtans orsak och vidmakthållande att 

göra samt inför hur partnerns upplevelse ser ut. Det finns deltagare som uttrycker att 

den ovissheten är konstant men även deltagare som upplever att ovissheten förändras 

över tid, ibland upplever man sig förstå och ibland inte. För att röra sig fram och 

tillbaka mellan ovisshet och klarhet förklarar deltagarna kommunikation som den 

viktigaste strategin. Kommunikation med sin partner, vården eller andra utanför 

relationen kan ge information om vad den sexuella smärtan egentligen beror på, samt 

hur partnern mår och vilka behov hon har. Denna ökade klarhet, som kan uppstå med 

hjälp av kommunikation, medför således en minskning av ambivalens inför sin egen 

roll och männen integrerar upplevelsen av att vara offer, hjälte och förövare till en mer 

flexibel roll som allierad tillsammans med sin partner mot den sexuella smärtan. 

“Jag tycker inte det behöver vara så stora problem om det är tydlighet. För mig 
i alla fall, funkar tydlighet. Och just det här med att man– alltså att 
självförtroendet kan sjunka och så där, och det kanske det gör hos vissa, men 
hos mig har det inte gjort det. (.) Och det beror ju inte på att jag tror jag är 
någon slags gud utan – jag vet inte varför. Men det har inte, jag har aldrig känt 
så. Och det jag tror är att- då att det har varit ganska tydligt från början att det 
här är ett problem som ligger fysiskt, och att jag inte på(verkar)- och det har jag 
tagit som sanning”. 
 

Sammanfattning av resultat 

I resultatdelen har vi med modellen ”offer, hjälte, förövare eller allierad” försökt 

tydliggöra hur männen upplever och hanterar att vara partner till en kvinna med sexuell 



Running head: PARTNERS UPPLEVELSE AV SEXUELL SMÄRTA 38 

smärta. De upplever ovisshet inför problemet, och otydlig kommunikation eller 

undanhållande gör det svårt för männen att veta när partnern har ont. Förknippat med 

ovissheten beskriver männen en ambivalens kring sin egen roll i problemet och hur de 

ska agera gentemot sin partner. Vissa känner sig som ett offer, en hjälte och en 

förövare, ofta på samma gång. Denna ambivalens blir tydlig i de fyra subkategorierna 

männen förhåller sig till; vålla lidande, skuldbeläggande, ansvarstagande och isolering. 

Bland annat ser vi hur männen oroar sig för att skada sin partner och använder sig av 

olika strategier för att sänka sin lust, vilket samtidigt upplevs som att offra en del av den 

egna sexualiteten. Deltagarna beskriver att de genom tydlig och öppen kommunikation 

med partnern kan uppnå samförstånd och reducera ovissheten kring hennes 

smärtupplevelse, och därmed inta en mindre ambivalent position som allierad. Som 

allierad beskrivs det vara enklare att få grepp om sin egen roll och hitta sätt att hantera 

situationen tillsammans.    

Diskussion 

Syftet för denna studie var att undersöka hur partners till kvinnor som lever med 

sexuell smärta upplever och hanterar sin situation. Semi-strukturerade individuella 

intervjuer genomfördes med sju manliga partners och analyserades med induktiv 

tematisk analys. Fyra subkategorier identifierades: “Vålla lidande”, “Skuldbeläggande”, 

“Ansvarstagande” och “Isolering”. Dessa fyra subkategorier representeras i huvudtemat 

“Offer, hjälte, förövare eller allierad” som beskriver hur manliga partners upplever sin 

situation i problemet sexuell smärta.  

Diskussion kring subkategorier 

Innehållet i de fyra subkategorierna stämmer till stor del överens med den tidigare 

litteraturen om erfarenheterna partners till kvinnor med sexuell smärta har.  
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Subkategorin ”Vålla lidande” synliggör hur de manliga deltagarna oroar sig för 

att göra sin partner illa men även själv blir lidande på grund av de sexuella 

anpassningarna och det reducerade sexlivet. Liknande upplevelser av oro för att skada 

sin partner (Sadownik et al., 2017) och frustration till följd av anpassningar (Sadownik 

et al., 2017; Connor et al., 2008) finns sedan tidigare beskrivet. Även när vi tittar på 

litteratur utanför området sexuell smärta kan vi identifiera överensstämmande resultat. I 

forskning på manliga partners till kvinnor som tidigare blivit utsatta för övergrepp ser vi 

att även denna grupp oroar sig för att skada sin partner, men samtidigt upplever en sorg 

över att de egna behoven bortprioriteras när man inte kan ha sex på det sätt, eller i den 

utsträckningen, man önskar (Chauncey, 1994). Sexuell smärta och sexuellt våld är inte 

samma sak men för partners verkar upplevelserna på många sätt likna varandra i och 

med att de förhåller sig till och påverkas av ett problem de inte själva är drabbade av 

men som påverkar deras sexliv.  

Även subkategorin ”Skuldbeläggande” överensstämmer med tidigare forskning. 

Att negativa känslor uppstår för att partners till kvinnor med sexuell smärta inte vet vem 

det är som bär skulden har tidigare identifierats (Sadownik et al., 2017).  Däremot är 

deltagarnas upplevelser av att samhället och normer kring sex och manlighet bär skuld i 

deras negativa påverkan av sexuell smärta ett fynd som, så vitt vi vet, inte tidigare har 

identifierats.  

Subkategorin ”Ansvarstagande” identifierar liknande resultat som tidigare 

forskning på så sätt att partnern beskriver en önskan att inte belasta den redan drabbade 

kvinnan. Detta har synliggjorts både i forskning om sexuell smärta (Sadownik et al., 

2017) och i forskning om annan typ av kronisk smärta (Porter, Keefe, Wellington & de 

Williams, 2008). Att männen även upplever ansvaret som positivt och utvecklande för 

både dem själva och relationen är något som också överensstämmer med tidigare 
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forskning (Sadownik et al., 2017; Connor et al., 2008). Männens upplevelse av mognad 

som positiv konsekvens av ansvaret de fått och åtagit sig är således i samklang med 

tidigare litteratur. 

När det kommer till subkategorin ”Isolering” kan vi se att en central del av 

männens upplevelse handlar om erfarenheterna att vara isolerad med sina upplevelser. 

Svårigheter att prata med andra utanför relationen har tidigare identifierats (Sadownik 

et al., 2017; Connor et al., 2008) och förklaringar till att man upplever sig inte kunna 

prata med andra handlar dels om att inte kunna prata med andra utan att lämna ut sin 

partner, dels om uppfattningen att andra inte kan möta en när man pratar om sexuell 

smärta (Connor et al., 2008). Detta stämmer väl överens med resultatet från vår studie. 

Diskussion kring huvudtema  

Offer, hjälte, förövare eller allierad är ett försök att synliggöra deltagarnas 

upplevelse av att ha många och olika roller inför problemet sexuell smärta. Det fanns en 

stor spridning i vilka roller deltagarna hade intagit och vilken eller vilka roller detta var 

påverkade deras upplevelser betydligt. Varför vissa av deltagarna verkar tycka att den 

sexuella smärtan medför stora problem för dem själva och relationen, medan andra inte 

upplever samma problematik, går delvis att förstå genom forskning på kausal 

attribution. Som nämnt i inledningen visar forskning att en negativ attributionsstil av 

smärtan har negativa konsekvenser för partners till kvinnor med sexuell smärta (Jodoin 

et al., 2008). Männen verkar förklara problemet utifrån fyra dimensioner: stabilt 

respektive instabilt (beständigt eller övergående), globalt respektive specifikt 

(allomfattande eller begränsad påverkan), internt respektive externt (orsakat av faktorer 

inom eller utanför individen), samt huruvida det är kvinnans ansvar eller inte (ibid.) 

Även deltagarna i denna studie kan tolkas som att de förhåller sig till dessa 

attributionsdimensioner, där de försöker förstå omfattningen av hur de själva och deras 
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partners drabbas samt placera och avgränsa skuld och ansvar med en positivt eller 

negativ attributionsstil. En positiv attributionsstil, att tänka om smärtan att den är 

övergående, enbart påverkar en begränsad del av relationen, att den har uppstått på 

grund av något annat än sig själv (exempelvis fysiologiska orsaker) och att det inte är 

kvinnans ansvar att lösa, kan således göra att problemen inte upplevs så stora. För 

deltagare som istället har en negativ attributionsstil och tänker att smärtan alltid 

kommer att finnas kvar, att problemet går ut över många delar av livet, att den är 

orsakat av något internt (exempelvis för att man själv inte är tillräckligt attraktiv) och 

att det enbart är kvinnans ansvar att lösa smärtan verkar den negativa påverkan vara 

större. De som attribuerar problemet mer positivt verkar således ha enklare att hantera 

situationen, vilket stämmer väl överens med tidigare forskning (Jodoin et al., 2008). 

Forskningen på attribution lyckas emellertid inte förklara den övervägande bilden av att 

deltagarna pendlar mellan olika sätt att förstå problemet och sin egen roll.  En positiv 

eller negativ attribution av smärtan verkar således skifta, varför mer forskning på hur 

förståelse för smärtan skapas och förändras är befogad.  

I denna studie beskriver deltagarna själva kommunikation som den viktigaste 

strategin för att skapa just förståelse för problemet tillsammans med sin partner och 

reducera ovissheten. Detta betonas även av existerande forskning på området. Kvalitativ 

forskning visar att manliga partners upplever öppenhet och effektiv kommunikation 

kring smärtan som hjälpsamt (Sadownik et al., 2017). Kvinnor med sexuell smärta och 

deras partners som upplever att kommunikationen kring sexuella ämnen präglas av 

samarbete, där de delar känslor med varandra och försöker hitta lösningar, i större grad 

är tillfredsställda med relationen och sexlivet (Rancourt, Flynn, Bergeron & Rosen et 

al., 2017) Jämförelsevis är upplevelsen av negativa kommunikationsmönster 

(kännetecknad av bland annat av kritik och undvikande) kopplad till negativa 
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konsekvenser för relationell och sexuell tillfredsställelse (ibid.). Detta liknar på många 

sätt hur deltagarna i vår studie beskriver kommunikation. Kritiska kommentarer, som 

till exempel anklagelser, och undvikande, som att exempel att undanhålla smärta, 

skapar negativa känslor. Om man istället samtalar med varandra och är transparenta 

verkar samarbetet bli bättre och ovissheten lägre. Att deltagarna i denna studie upplever 

att kommunikation, beroende av hur den ser ut, både kan underlätta och förvärra 

situationen, stämmer därför väl överens med tidigare forskning.  

Sexuella script 

För att försöka förstå männens upplevelse vänder vi oss även till teorier om 

sexualitet och kön. Sexual script theory är en teori för hur man kan förstå sexuellt 

beteende som inlärt via social interaktion och som påverkas av kultur och historia samt 

av individuella faktorer (Wiederman, 2005). Vilka sexuella beteenden man utför samt 

hur man förstår dessa är således inte ett resultat av enbart biologi utan formas även av 

miljön vi befinner oss i (ibid.). I heterosexuella relationer är vaginalt penetrerande sex 

en central del av det förväntade sexuella beteendet (McPhillips, Braun & Gavey, 2001). 

Vaginalt penetrerande sex förutsätts ske vid sex och utan vaginalt penetrerande samlag 

upplevs akten, för både kvinnor och män, inte tillräckligt tillfredsställande eller ”på 

riktigt” (ibid.).  Kvinnor som är drabbade av sexuell smärta beskriver förväntningar 

kring vaginal penetration samt hur de förhåller sig till dessa. De förklarar att det är 

kvinnans roll i den heterosexuella relationen att vara passiv och mottagande, och känner 

sig som otillräckliga kvinnor och sexuella partners när vaginal penetration inte går att 

genomföra (Ayling & Ussher, 2008). Som en spegling av detta beskriver även männen i 

denna studie liknande sexuella script att förhålla sig till, och bekräftar tydligt bilden av 

vaginal penetration som det önskvärda. Männen upplever att deras roll är att vara 

dominanta, initiativtagande samt att ha en stark lust som bör prioriteras i relationen. I 
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resultatet framgår att manliga partners till kvinnor med sexuell smärta på många sätt 

inte kan leva upp till de roller eller script som finns för heterosexuella relationer. Vissa 

av männen tycker förvisso att dessa riktlinjer för manlig sexualitet är förlegade och tar 

avstånd från dem, men många upplever sig mycket begränsade av att inte kunna leva ut 

dessa manus och få den tillfredsställelse som enbart vaginal penetration kan ge. Det 

finns således en diskrepans mellan hur man förväntar sig kunna ha det, och vara, i den 

sexuella relationen och hur verkligheten faktiskt ser ut. I en intervjustudie visade 

resultatet att hälften av kvinnorna och nästan hälften av männen kunde tänka sig att vara 

i en långvarig relation utan vaginalt penetrerande sex. (McPhillips, Braun & Gavey, 

2001). Samtidigt vad det många som beskrev det som otänkbart och de flesta föredrog 

en relation med sexuell vaginal penetration (ibid.). Även i resultatet från vår studie 

synliggörs hur vaginalt penetrerande sex är det önskvärda men att hur viktigt det är 

skiljer sig åt. Ett sätt att förstå dessa olika upplevelser är genom att spekulera i om 

deltagarna i den här studien har olika sexuella script, och därmed olika förväntningar på 

sexuellt beteende. Om sexuella script påverkas av kultur skulle olika kulturell bakgrund 

kunna medföra olika script. I denna studie pratar flera av deltagarna om hur de upplever 

sig se stora kulturella skillnader kring sex och manlighet över tid, och att olika åldrar 

medför olika förväntningar. I denna studie skiljer det nästan 40 år mellan den äldsta och 

den yngsta mannen, vilket väcker frågan om huruvida de har olika sexuella script. Om 

miljön där de sexuella scripten lärts in och skapats ser olika ut borde även de faktiska 

sexuella scripten göra det. Kanske upplevs vaginalt penetrerande sex som olika viktigt 

beroende på vilka sexuella script man har, varför avsaknad av vaginalt penetrerande 

också uppfattas olika. Detta skulle kunna tillföra kunskap kring varför vissa män 

relativt enkelt kan anpassa sexlivet utifrån den sexuella smärtan medan andra påverkas 

mycket negativt av att göra avvikelser från normativt sex. 
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Sammanfattningsvis reflekteras deltagarnas berättelser i stor grad i existerande 

litteratur. Att oroa sig för att vålla lidande, uppleva eget lidande, förhålla sig till skuld 

och ansvar samt känna sig isolerad från andra beskrivs även i andra studier på området. 

Det verkar även finnas likheter mellan deltagarnas berättelser och hur kvinnor med 

sexuell smärta upplever sin situation. För att förstå huvudtemat och de olika 

positionerna deltagarna beskriver; offer, hjälte och förövare-positionen med tillhörande 

ambivalens och den allierade positionen med samförstånd och klarhet har vi tillämpat 

teorier om attribution och kommunikation. Vi har även diskuterat teorier sexuella script 

och normer kring manlighet eftersom det är något samtliga deltagare förhåller sig till i 

sina berättelser.  

Begränsningar för studien 

Den aktuella studien har ett antal begränsningar. Eftersom studien har ett 

kvalitativt format kan resultatet, i enlighet med vårt syfte, bara användas för att öka 

förståelsen för partners upplevelse och hantering, och inte besvara frågor om utbredning 

eller orsakssamband (Langemar, 2013). Vi har alltså belyst sidor av ett fenomen, men 

kan inte redogöra för hur vanligt förekommande dessa är, eller hur de hänger ihop. Den 

utforskande ansatsen i studien samt den relativt korta intervjutiden kan även ha gjort att 

vi förlorat antingen bredd eller djup i vårt material. Det bör även beaktas att frågorna 

var centrerade kring hur deltagarna kände sig påverkade av smärtan. De områden där 

männen inte kände sig särskilt påverkade av smärtan förblev därmed till stor del 

outforskade. En andra intervjuomgång med möjlighet att ställa följdfrågor hade kunnat 

bidra med mer djupgående information.  

Urvalet bestod av män vars partners tidigare har deltagit i forskning på eller 

behandling av sexuell smärta. Detta kan dels ha gjort att männens kunskapsnivå från 

början var högre, dels att de är i relation med någon som har en vana att kommunicera 
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om sin sexuella smärta. Därför kan deltagarna ha fler strategier att möta problemen med 

och dessutom uppleva mindre ovisshet än partners till kvinnor som inte deltagit i 

forskning eller behandling. Eftersom kvinnorna först kontaktades och valde huruvida vi 

fick kontakta deras partners eller inte, finns risken att de kvinnor som nekade detta 

gjorde det utifrån vilka upplevelser deras partner har. Vi kan därför ha missat viktiga 

perspektiv både från män vars partner inte själva varit delaktiga i forskning och från 

män vars partners inte ville att de skulle delta.  

För att säkerställa en viss heterogenitet i urvalet valde vi breda 

inklusionskriterier och lyckades uppnå spridning i vissa bakgrundsvariabler såsom 

ålder, hur länge männen varit i en relation med sexuell smärta samt familjesituation. 

Samtidigt var samtliga deltagare män och alla relationer var heterosexuella och 

monogama, vilket kan tänkas begränsa studiens möjlighet att besvara frågeställningarna 

på ett heltäckande sätt. Som tidigare lyfts verkar vaginalt penetrerande sex ingå i 

heterosexuella män och kvinnors sexuella skript och andra könstillhörigheter, 

relationsformer eller sexuella läggningar skulle därför ha kunnat tillföra information.  

Ytterligare en möjlig begränsning för studien är att vi som intervjuat deltagarna 

och författat uppsatsen båda är högutbildade unga kvinnor. I vissa fall påpekade 

deltagarna under intervjun att det de berättade om kanske var svårt för oss att relatera 

till (exempelvis normer kring manlighet) men att de även hade förväntningar på att vi 

skulle ha expertkunskap om sexuell smärta. Deltagarna verkade alltså anpassa sina svar 

av hänsyn till oss som intervjuare. Att vi är kvinnor kan kanske också ha påverkat vilka 

följdfrågor vi ställde och vad vi uppfattade som viktigt för deltagarnas upplevelse. Ett 

alternativ för att minska den risken hade varit att ha en manlig intervjuare, ett annat att 

använda fokusgrupper där männen kunnat möta varandra. Möjligtvis hade det kunnat 

leda till annorlunda frågor och framkallat andra svar. För att reducera risken att vi tolkat 
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materialet felaktigt erbjöd vi deltagarna att läsa igenom resultatdelen och komma med 

sina synpunkter och kommentarer innan uppsatsen färdigställdes. På så vis 

kontrollerades att vår tolkning faktiskt överensstämde med deltagarnas upplevelse.  

Studiens användbarhet och framtida forskning 

Denna studie tillför information om partners upplevelse av att leva tillsammans 

med en kvinna som har sexuell smärta. Trots att partners påverkan av sexuell smärta 

ännu inte är helt klarlagd indikerar denna studie att vissa partners upplever starka 

negativa konsekvenser på grund av den sexuella smärtan. Mer omfattande studier kring 

partners hälsa, samt longitudinell forskning som undersöker förändringar över tid hade 

kunnat skapa ytterligare förståelse för partners upplevelser. En viktig indikator från 

denna studies resultat är att partners påverkan av sexuell smärta verkar modereras av 

graden av ovisshet. Detta bör undersökas vidare och även kvantitativa studier föreslås. 

Studiens resultat visar därmed att alla partners inte verkar uppleva negativa 

konsekvenser på samma sätt, eller överhuvudtaget, och framtida forskning behöver 

undersöka hur partnern som berörs negativt ser ut, samt ifall ytterligare 

påverkansfaktorer går att identifiera. Hur man upplever sig själv som man och sexuell 

varelse verkar vara en sådan faktor som både kan hjälpa männen hitta sin roll i 

problemet men också försvåra situationen. Interventioner som hjälper paret att 

kommunicera om sina sexuella förväntningar skulle således kunna vara hjälpsamt, 

likaså preventiva insatser som ökar kunskap kring sex generellt och sexuell smärta 

specifikt är att rekommendera.  

Angränsande till detta är att framtida forskning bör studera hur behandling av 

sexuell smärta bäst bedrivs. Denna studie antyder att även partners bör inkluderas i 

behandling med utgångspunkten att den sexuella smärtan även medför negativa 

psykologiska, sexuella och relationella konsekvenser för dem. Således behöver 
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behandling även innehålla interventioner som hjälper båda i paret att hantera situationen 

och inte enbart erhålla interventioner utifrån kvinnans perspektiv. Hur en sådan 

behandling skulle se ut och på vilket sätt anpassningar för partners eventuellt behöver 

göras är en fråga för framtida forskning att besvara. 

Slutsatser 

Studien bidrar med att komplettera den befintliga litteraturen på sexuell smärta 

med en fördjupad förståelse för partners egna upplevelser. Genom huvudtemat “offer, 

hjälte, förövare eller allierad” synliggörs för det första ambivalensen inför vilken roll 

man har som partner till någon med sexuell smärta, för det andra hur ovisshet kring 

problemet sexuell smärta bidrar till rollförvirringen och för det tredje hur 

kommunikation används som hjälpsam strategi.  Resultatet visar också att männens 

upplevelse sträcker sig utanför de sexuella situationerna och beskriver både 

psykologiska konsekvenser samt sociala och relationella konsekvenser.  Då deltagarna 

beskriver olika upplevelser kvarstår fortfarande frågor kring vilka partners som 

påverkas negativt. Teorier kring attributionsstil, kommunikation samt manlighet har 

använts för att försöka besvara frågorna. Slutsatsen dras att sexuell smärta inte bara är 

ett problem för den drabbade kvinnan, utan riskerar att medföra påtagliga konsekvenser 

även för hennes partner. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1. 

Att vara partner till en kvinna med sexuell smärta 
Vill du bidra till forskningen kring sexuell hälsa? Vi söker just nu deltagare till en 
intervjustudie där vi enskilt samtalar kring upplevelser av att leva tillsammans med en 
kvinna som lider av sexuell smärta* 
 
Vi söker deltagare som: 
·   Är i en sexuell relation med en kvinna som lider av sexuell smärta 
·   Är över 18 år 
·   Har möjlighet att närvara vid ett intervjutillfälle i Örebro eller Stockholm under 

oktober månad 
 
För vem? 
Denna studie riktar sig till dig som just nu är i en sexuell relation med en kvinna som 
har återkommande sexuell smärta*. Sexuell smärta är ett vanligt förekommande 
problem bland kvinnor och kan påverka många aspekter i livet så som psykologiskt 
mående och relationer.  I dagsläget finns dock väldigt begränsad forskning kring hur 
partners till dessa kvinnor upplever och hanterar sin situation. Dina erfarenheter är 
därför viktiga och genom att dela med dig av dem får du möjlighet att bidra till ett idag 
försummat forskningsområde, främja framtida behandlingsutveckling, och i 
förlängningen hjälpa par och kvinnor som lever med sexuell smärta i sina relationer. 
* Med sexuell smärta avses i detta sammanhang smärta och/eller sveda vid tryck 
och/eller beröring av slidmynningen/slidan som exempelvis förekommer vid 
diagnoserna vestibulit och vulvodyni. Det är dock inte ett krav för deltagande att din 
partners smärta är diagnostiserad. 

Vad gör vi? 
Syftet med intervjuerna är att öka förståelsen för de erfarenheter som kommer av att 
vara i en relation där sexuell smärta är en del av relationen. Vi är intresserade av tankar, 
känslor och upplevelser som är kopplade till den sexuella relationen och hoppas få ökad 
insyn och därmed skapa underlag för framtida forskning. Studien är en del av ett större 
projekt kring sex och smärta som bedrivs av forskare i psykologi på Örebro universitet. 
 
Hur går det till? 
De personer som deltar i studien kommer att träffa en samtalsledare för en enskild 
intervju på cirka en timme. Du får i förväg se ett antal frågor kring dina upplevelser av 
att vara i en sexuell relation med en kvinna som har sexuell smärta och kan på så vis 
förbereda dig för intervjun. Samtalet kommer att spelas in och antecknas, men all 
identifierande information om deltagare kommer att utelämnas i efterföljande 
bearbetning av materialet. Intervjuerna kommer att hållas i avskild miljö i Örebro eller i 
Stockholm. 
 
Är du intresserad av att delta? 
Innan vi kan ge slutgiltigt besked om ditt deltagande i studien behöver vi göra en 
bedömning för att avgöra om just din situation passar in i den här studiens syfte. 
Bedömningen sker via telefon vid en tidpunkt som passar dig. 
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Innebär deltagande några risker? 
Vi är medvetna om att de ämnen som kommer att diskuteras är känsliga för många och 
kan vara svåra att tala om. Vi ämnar ta hänsyn till detta under samtalet och i 
efterföljande bearbetning av materialet. Vi som leder intervjuerna är psykologstudenter 
i slutskedet av utbildningen och gör detta som en del i vårt examensarbete under 
handledning av forskare, docent och leg. psykolog Ida Flink samt doktorand och leg. 
psykolog Elin Jonsson. Studien genomgår en etisk prövning enligt aktuella riktlinjer 
och du kan avsluta ditt deltagande i studien närhelst du vill utan att ge någon särskild 
anledning. 
 
Vem får reda på vad jag svarar? 
Alla personliga uppgifter kommer att avidentifieras efter samtalet och behandlas 
konfidentiellt. Resultaten kommer att presenteras anonymt efter att deltagarna frivilligt 
fått kontrollera materialet. Den slutgiltiga bearbetningen av materialet kommer att leda 
till en examensuppsats samt eventuellt publiceras i en internationell vetenskaplig 
tidskrift. Ljudinspelningarna som samlas in förvaras inlåsta på Örebro universitet och är 
endast tillgängliga för forskargruppen. Örebro universitet är huvudman för studien och 
Kerstin Nordlöf är prefekt för institutionen för psykologi, juridik och socialt arbete 
(JPS). 
 
Får jag någon ersättning? 
Som tack för ditt deltagande får du en kupong värd 200 kr på Coop samt fika vid 
intervjutillfället. 
 
Fler frågor? 
Om du undrar något om studien eller vill veta mer så kontakta gärna 
vvspartner.oru@gmail.com. 
 
Jag vill vara med! 
Vi kommer att kontakta dig via telefon för att boka in en tid för intervju. 
Tack för att du vill vara med och bidra till forskning för sexuell hälsa! 
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Bilaga 2. Mall för screening  

Del 1. 
Ge information om studien (se information till partners).  
Del 2. 
Informera att du kommer att ställa ett par korta frågor för att kolla av att hans situation 
stämmer överens med det vi vill undersöka i just den här studien. Poängtera att det bara 
är en kort koll och att vi kommer ha mycket mer utrymme att prata fördjupat om detta 
under intervjun. 
1. Ålder: 
2. Är du just nu i en relation med en kvinna som har sexuell smärta: 
4. Har din partner nyligen fött barn: 
5. Har din partner diagnosen endometrios:   
6. Har du någon egen sexuell problematik? 

-       orgasmsvårigheter, erektionsproblem, tidig ejakulation osv. 
7. Har du några andra medicinska eller psykiatriska svårigheter som vi behöver känna 
till? 

-       missbruk 
-       inlagd på psykiatrisk avdelning 

8. Har du möjlighet att ses för en intervju som tar ungefär en timme? 
Kolla av under samtalet 

-       Pratar flytande svenska 
Del 3. 
Boka in tid för intervju 
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Bilaga 3  
SAMTYCKESFORMULÄR – ATT VARA PARTNER TILL 
EN KVINNA MED SEXUELL SMÄRTA 

Sexuell smärta är ett vanligt förekommande problem bland kvinnor och kan påverka 
många aspekter i livet så som psykologiskt mående och relationer.  Syftet med denna 
intervjustudie är att utforska hur partners till dessa kvinnor hanterar och upplever att 
leva i en relation där sexuell smärta finns närvarande. Vi hoppas få ökad insyn och 
förståelse för partners perspektiv och erfarenheter av sexuell smärta i relationen, samt 
identifiera riktning för framtida forskningsområden. Studien är en del av ett större 
projekt kring sex och smärta som bedrivs av forskare i psykologi vid Örebro universitet. 

Om deltagande 

Samtalet kommer att spelas in och antecknas, men all identifierande information om 
deltagare utelämnas i efterföljande bearbetning av materialet. Ingen obehörig kommer 
få ta del av dina personuppgifter. Det material som samlas in i form av ljudinspelning 
kommer att förvaras konfidentiellt på Örebro universitet och endast vara tillgängligt för 
forskargruppen. Enligt personuppgiftslagen (PUL, 1998:204) har du rätt att gratis en 
gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 
eventuella fel rättade. 

Kontaktpersoner för studien är psykologstudenter Juliane Fardal och Emma Grennert 
(vvspartner.oru@gmail.com) samt handledare och docent Ida Flink (ida.flink@oru) och 
doktorand Elin Jonsson (elin.jonsson@oru.se). 

Deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan att 
uppge skäl för detta, även under tillfället för intervju. 

Som tack för ditt deltagande får du vid intervjutillfället en värdekupong på Coop. 
Materialet från studien kommer att sammanställas till ett examensarbete från 
psykologprogrammet samt eventuellt publiceras i en internationell vetenskaplig 
tidskrift. Vid skriftligt samtycke kommer du att få möjlighet att se och kommentera 
resultatet efter avslutad analys samt att ta del av den färdigställda uppsatsen.   

 
Ansvariga: 
Forskningshuvudman: Örebro universitet  
Företrädare: Kerstin Nordlöf, prefekt vid institutionen för psykologi, juridik, och socialt 
arbete (JPS). 
Huvudansvarig forskare: Ida Flink, ida.flink@oru.se  
Personuppgiftsansvarig: Örebro universitet 
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SAMTYCKESFORMULÄR – ATT VARA PARTNER TILL EN 
KVINNA MED SEXUELL SMÄRTA 

Jag vill bli kontaktad under hösten 2017 för att få möjlighet att läsa och kommentera 
resultatet: 

Ja                    Nej 

Önskad kontaktväg (mail/telefonnummer): 

______________________________________________________________ 

Jag vill bli kontaktad för framtida studier: 

Ja                Nej 

Önskad kontaktväg (mail/telefonnummer): 
______________________________________________________________ 

Härmed intygar jag att jag skriftligen informerats om studien ’Att vara partner till en 
kvinna med sexuell smärta’ avseende syfte och behandlingen av mina svar under 
intervjun. Jag samtycker till att delta i studien samt till att mina personuppgifter 
behandlas i studien. 

Datum:_________________________________ 
Ort:____________________________________ 

Personnummer:_________________________________________________ 

Underskrift:____________________________________________________ 

Namnförtydligande:______________________________________________ 
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Bilaga 4.  
 
Mall för intervju  
 

1. Deltagarna fyller i samtyckesformulär 
2. Inspelningen startas 

 
3. Information: Syftet med den här intervjun är att få ta del av dina erfarenheter av 

att vara tillsammans med en kvinna som har sexuell smärta. Vi kommer att prata 
i ungefär en timme och du kan närsomhelst avbryta eller be om en paus ifall du 
behöver det. Jag kommer att leda intervjun och ställa öppna frågor till dig. 
Ibland kommer jag be dig att gå tillbaka till något ämne och berätta mer eller 
fördjupa dina svar och ibland kan jag be dig gå vidare till ett nytt ämne. Fokus 
för den här intervjun ligger på dig och dina upplevelser snarare än på din 
partner. Det betyder att jag kommer fråga om sexuella situationer, tankar, 
känslor och beteende utifrån ditt perspektiv och det finns inget rätt eller fel sätt 
för dig att svara på.  Vi är intresserade av att få höra om dina upplevelser på 
detaljnivå så försök därför svara så konkret och specifikt som möjligt. Samtidigt 
förstår jag att det kan vara ett känsligt samtalsämne och du behöver bara svara 
på sådant du känner dig bekväm med. Det är fritt fram att prata fritt och 
associera till det du kommer att tänka på. Eftersom sex kan betyda många olika 
saker kommer vi vara specifika i att förklara vad vi menar när vi säger sex (t ex 
vaginalt penetrerande samlag). 
 

INLEDANDE FRÅGOR 
o   Hur länge har du varit tillsammans med din partner? 
o   Bor du tillsammans med din partner? 
o   Har ni några barn? 
o   Har ni en monogam relation? 
o   Hur länge har du märkt av att din partner har sexuell smärta? 
o   Vet du när din partner själv upplevde sexuell smärta första gången? 
o   Har ni kunnat ha smärtfritt vaginalt penetrerande sex? 
• (Om nej) Har ni någon gång haft/försökt ha vaginalt penetrerande sex? 

 
INTERVJU 

o   Vad tänkte du på när du först hörde ämnet för intervjun? 
o   Hur påverkas du av din partners smärta? 
o   Spelar din partners smärta roll för din lust? Hur då? 

• I vilka situationer märker du av detta? När brukar dessa situationer uppstå? (Be 
om specifika exempel) 

• Hur blir det för dig? Vad känner/tänker du i dessa situationer? 
• Vad gör du när du märker av detta? 
• Vad tror du dessa sätt att hantera egen lust eller olust kan leda till? 

o   Hur påverkas din upphetsning när ni närmar er att ha sex? 
• Spelar din partners smärta roll för din upphetsning? 
• Hur blir det för dig? (Vad känner/tänker du i dessa situationer?) 
• Hur hanterar du detta? 
• Vad tror du dessa sätt att hantera egen upphetsning/avsaknad av upphetsning 

kan leda till?  
o   Hur ser du på dig själv när ni närmar er sex eller har sex? 

• Hur tänker du kring dig själv i den sexuella situationen? 
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• Vilka förväntningar har du kring dig själv som en sexuell partner? 
• Upplever du att din partners smärta påverkar möjligheterna att infria dessa 

förväntningar? Hur blir det för dig? 
• Känner du dig tillräcklig/otillräcklig som sexuell partner? 
•  Känner du dig stark/svag? 

o   Hur ser du på din kropp när ni närmar er sex? 
• Vad tycker du om din kropp? 
• Tror du att din partners smärta spelar roll för hur du ser på din kropp? 
• Känner du din manlig/omanlig? 
• Är du bekväm/obekväm med din kropp? 

o   Pratar du med någon om dina upplevelser? Hur? 
• Med henne? 
• Med andra?  

o   Är det något jag inte har frågat om idag som du tycker är viktigt när det gäller det 
här ämnet? 
 

 

 


