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Sammanfattning 

Kronisk underlivssmärta hos män är ett vanligt fenomen. Trots detta är ämnet relativt 

outforskat, framförallt gällande yngre män. Studiens syfte var att undersöka upplevelser av att 

leva med denna smärta, hos män i åldrarna 18-40 år. Datainsamling skedde genom 

semistrukturerade intervjuer (n = 5), utförda via Skype eller personligt möte. Data 

analyserades genom induktiv tematisk analys. Fem huvudteman utvecklades: “smärtan rubbar 

det dagliga livet”, “en klassisk man har inte problem där nere”, “smärtan blir något man 

måste förhålla sig till”, “hjälpsamt att inte känna sig ensam” samt “vården kantas av 

osäkerhet”. Tillsammans ger de en bild av männens upplevelser. Resultatet visar att manlig 

underlivssmärta påverkar många områden i livet samt att det präglas av stigma och 

stereotyper. Psykologiska och sociala mekanismer verkar avgörande för att förstå hur man 

hanterar smärtupplevelsen. Resultatet bekräftar tidigare fynd från studier på äldre män samt 

bidrar med nya rön från en yngre population. 
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- experiences of pelvic pain in younger men 
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Abstract 

Chronic pelvic pain is a common phenomena amongst men. Despite this, research on the 

subject is still relatively scarce, especially amongst younger men. The aim of this study was to 

examine the experience of living with pelvic pain. Data was collected through semi-structured 

interviews (n = 5), via Skype or face-to-face, from a Swedish sample. An inductive thematic 

analysis was conducted. Five main themes were developed: “pain disturbs daily life”, “a real 

man has no problems down there”, “the pain is something you need to relate to”, “helpful to 

not feel alone” and “the healthcare is riddled with insecurity”. Together these help summarize 

men’s experiences. The results show that chronic pelvic pain affect many areas in everyday 

life. It also shows that this pain is characterized by stigma and stereotypes. Psychological and 

social mechanisms seems vital for understanding how coping and pelvic pain relates. The 

results confirm parts from previous research and adds to existing knowledge, but from a 

younger and less examined sample. 
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Introduktion 

Smärta är ett komplext fenomen. Länge var den rådande bilden att smärta enbart är en 

respons på ett stimuli och att ett visst stimuli orsakar samma smärta i alla människor oavsett 

situation (Nickel, Berger & Pontari, 2006). Smärta förklarades då utifrån ett biomedicinskt 

synsätt. Idag vet vi att psykologiska och sociala faktorer bidrar till hur vi upplever smärta.  

Även paraplybegreppet för manlig underlivssmärta, kronisk prostatit (CP), 

förklarades länge på samma sätt (Nickel, Berger & Pontari, 2006). Namnet antyder att 

smärtan beror på en inflammation i prostatan, varpå smärtan skulle kunna lindras på 

medicinsk väg. Begreppet prostatit är dock missvisande då prostatan i de allra flesta fall inte 

är inflammerad (Davis, Binik & Carrier, 2009). Med andra ord är det något annat än en 

inflammation som ligger bakom smärtan. Samtidigt kan man hos färre än 10% av patienter 

med prostatit hitta en bakterie som förklaring till tillståndet, vilket då skulle kunna botas med 

medicin (Yoon et al., 2012). Hos 90 % av patienterna beror smärtan alltså på något annat. 

Idag finns belägg för att bland annat psykologiska och sociala faktorer är byggstenar som 

behövs för att förstå även denna typ av smärta (Riegel et al., 2014). Kroniska 

sammandragningar av bäckenbottenmuskulaturen tros också vara en bidragande faktor 

(Cohen, Gonzales & Goldstein, 2016). Dessa patienter, där tillståndet inte kan förklaras av 

någon bakterie eller botas med medicin, hör till en subgrupp till kronisk prostatit som kallas 

kronisk bäckenbottensmärta (CPPS), vilken det idag inte finns någon effektiv behandling för 

(Zhang, Liang, Shang & Li, 2020). Det är dessa patienter, som inte har upplevt någon 

förbättring av läkemedelsbehandling, som denna studie fokuserar på. 

CP/CPPS är ett relativt obeforskat ämne. Ändå är det vanligt förekommande, då det 

drabbar mellan 2-15% av alla män (Davis et al., 2009; Krieger et al., 2008; Luzzi, 2003; 

Pavone-Macaluso, 2007; Pitts et al., 2007). Den forskning som finns är främst gjord på män 

över 40 år, men samtidigt visar den att underlivssmärta är något som förekommer i alla åldrar 

och påverkar männen både mentalt och fysiskt (Schaeffer et al., 2002). Personer under 50 år 
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verkar löpa större risk än män över 50 år att drabbas av CPPS (Zhang et al., 2020). Dessutom 

upplever yngre män ofta värre symptom och lägre livskvalitet än sina äldre motsvarigheter 

(Schaeffer et al., 2002; McNaughton Collins et al., 2001).  

Smärtan upplevs framförallt i penis, testiklar eller ljumskar, men kan även stråla ut i 

kringliggande områden samt förekomma vid urinering och ejakulation (Wenninger, Heiman, 

Rothman, Berghuis & Berger, 1996). Förutom själva smärtan bidrar tillståndet till försämrad 

livskvalitet, sexuella och psykiatriska problem, samt stora kostnader för vården (Brünahl et 

al., 2017; Calhoun et al., 2014). Med andra ord finns ett stort lidande hos denna grupp av 

män.  

Klassificering 

Diagnosen kronisk prostatit myntades år 1999 som en övergripande term för smärta i 

det manliga underlivet. Definitionen används än idag. Kronisk prostatit delades då in i fyra 

olika subgrupper (Krieger, Nyberg, & Nickel, 1999; Yoon et al., 2012): 

I. Akut bakteriell prostatit. Konstaterad bakteriell infektion. Symptom som smärta och feber. 

Kan botas med antibiotika. 

II. Kronisk bakteriell prostatit. En återkommande bakteriell infektion i prostatan,  med 

lindrigare symptom än den akuta formen. Är mer resistent mot antibiotikabehandling och blir 

med tiden kroniskt. 

III. Kronisk prostatit/Kronisk bäckenbottensmärta (CP/CPPS). Ingen bakteriell infektion kan 

hittas eller annan orsak bekräftas. Karaktäriseras av smärta. 

IV. Asymptomatisk prostatit. Inflammation i prostatan, men utan kliniska symtom.  

Förtydliganden  

I denna studie definieras manlig underlivssmärta utifrån vad som har använts i 

tidigare forskning som: smärta i förhud, ollon, penisskaft, testiklar, perineum eller 

mellangården (området mellan anus och testiklar), i pubisområdet nedanför midjan, samt i 

övre delen av ljumsken (Davis, Maykut, Binik, Amsel & Carrier, 2011; Pereira, Oliveira & 
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Nobre, 2016; Walz et al., 2007). I definitionen inkluderas även samlagssmärta (s.k. 

dyspareuni) och smärta vid ejakulation och urinering.  

Introduktionen och förförståelsen till denna studie baseras på artiklar utförda på 

patienter diagnostiserade med CP/CPPS. I introduktionen används termen CP/CPPS då 

artiklarna som denna studie bygger på, har studerat personer som har fått just den diagnosen. 

Det är helt enkelt den patientgrupp som tidigare studier har undersökt. Det betyder inte att 

deltagarna i denna studie har fått diagnosen CP/CPPS. Vissa av männen har fått diagnosen, 

medan vissa av männen har fått olika diagnoser av olika läkare. Mer generella uttryck som 

“underlivssmärta” används i denna studie om tillstånd som inte har kunnat har kunnat botas 

med medicin. Detta för att inkludera de som inte har fått diagnosen CP/CPPS, men samtidigt 

exkludera de som lever med underlivssmärta som kan botas medicinskt. 

Etiologi 

CP/CPPS står för 90 % av männen med diagnostiserad underlivssmärta (Davis et al., 

2009). Hos de flesta män finns det med andra ord ingen känd orsak till smärtan och 

utvecklingsförloppet kan vara oklart. Det har även utförts studier som visar att inflammation i 

prostatan inte ökar risken för CP/CPPS (Nickel, Freedland, Castro-Santamaria & Moreira, 

2017). CP/CPPS är en diagnos som vanligen sätts då ingen annan passar in. Bristen på en 

tydlig orsak till varför CP/CPPS uppkommer, har gjort det väldigt svårt att med säkerhet 

diagnostisera och därmed utveckla en effektiv behandling (Zhang, Zhang, Cai, Li & Li, 

2019). Diagnosen baseras på patientens sjukdomshistoria och beskrivna symptom, med 

begränsade laboratoriska belägg för någon patologisk förändring i smärtområdet.  

Prevalens 

Flera studier utförda i olika länder visar att förekomsten av CP/CPPS är mellan 2-15% 

(Davis et al., 2009; Krieger et al., 2008; Luzzi, 2003; Pavone-Macaluso, 2007; Pitts et al., 

2007).  Prostatitrelaterade tillstånd är de vanligaste urologiska diagnoserna för män under 50 

år (Zhang et al., 2020). Män under 50 år har som sagt också större risk att drabbas av 
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CP/CCPS än män över 50, vars problematik troligen orsakas av andra sjukdomar. 

Prevalensen är särskilt hög i åldrarna 35-45 år (Luzzi & Law, 2006).  För 20-åringar uppvisas 

prostatitliknande symptom hos 6% enligt en sydkoreansk studie (Ku, Kim, Lee & Park, 

2001). För 16-19-åringar är motsvarande siffror 8-13% (Tripp, Nickel, Ross, Mullins, & 

Stechyson, 2009; Tripp, Nickel, Pikard, & Katz, 2012). Få studier är gjorda i en svensk 

kontext, men den som finns visar prostatitsymptom hos 5% av män över 40 år (Hedelin, 

Johannison & Welin, 2013).  

Hur känns smärtan? 

Det primära symptomet för CP/CPPS är smärta. Smärtan förekommer framförallt i 

mellangården, testiklarna, penis samt vid ejakulation och urinering (Wenninger et al., 

1996).  Smärtan kan också stråla ut till kringliggande områden, som nedre delarna av ryggen 

och magen eller övre delarna av benen och ljumskarna. Smärtan förstärks ofta vid vissa 

aktiviteter, som fysisk aktivitet, mycket stillasittande och sex. Sexuell dysfunktion 

förekommer också. De män som lider av CP/CPPS påverkas inte bara rent “fysiologiskt” av 

själva smärtan. Det är en patientgrupp som även drabbas av ett psykiskt lidande, då runt 95 % 

av männen har diagnostiserats med åtminstone en psykiatrisk diagnos, enligt en tysk studie 

(Brünahl et al., 2017). Personer med CP/CPPS lider ofta även av annan icke-urologisk, 

kronisk smärtproblematik, samt har en högre prevalens av ångest- och depressionstillstånd 

och minskad livskvalitet än normalpopulationen (Gasperi et al., 2017; Riegel et al., 2014). 

För många påverkas livskvaliteten negativt på liknande nivå som av Crohns sjukdom, 

kärlkramp och hjärtinfarkt (Wenninger et al., 1996).  

Samband mellan smärtupplevelse och psykosociala faktorer 

Enligt en systematisk översikt visar forskningen att kopplingar finns mellan CP/CPPS 

och psykologiska och sociala faktorer (Riegel et al., 2014). Bland annat kan en alltför orolig 

partner ha en negativ inverkan på personens upplevelse av hur begränsad man känner sig på 
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grund av smärtan. Dessutom konstaterades att svagt socialt stöd kan predicera låg 

livskvalitet.  

Smärtkatastrofiering verkar också spela en roll i hur tillståndet upplevs. Detta 

begrepp beskriver hur en person fruktar att smärtan är värre än den egentligen är och att det 

kommer leda till en katastrof (Linton & Shaw, 2011). Smärtkatastrofiering verkar predicera 

både smärtintensitet och livskvalitet och en minskning i katastrofierande har visats leda till en 

minskning av CP/CPPS-symptom (Pereira, Oliveira & Nobre, 2017; Krsmanovic et al., 

2014). Oro kring erektionsproblem vid sex är ytterligare kognitioner som predicerar upplevd 

smärtintensitet (Pereira, Oliveira & Nobre, 2017). Krsmanovic et al. (2014) undersökte 

sambandet mellan underlivssmärta och livskvalitet. Resultatet visade på att kopplingen 

mellan underlivssmärta och livskvalitet helt och hållet kunde förklaras av förhöjda nivåer av 

katastrofiering samt passiv coping, såsom att vila och att be om hjälp för att slippa smärtan. 

Sambandet mellan smärta och livskvalitet är i deras studie alltså beroende av hur personen 

förhåller sig till och hanterar symtomen.  

Subjektiv smärtupplevelse 

Även om studier har kunnat visa att psykosociala faktorer är kopplade till 

underlivssmärta, är den subjektiva smärtupplevelsen hos dessa män däremot mindre 

beforskad. Jonsson & Hedelin (2008) utförde en kvalitativ intervjustudie i svensk kontext 

med 10 män där medelåldern var 44 år. Här fann man att deltagarna upplevde smärtan lättare 

att hantera om man vet att den inte kommer att vara för evigt, samtidigt som man uttryckte en 

stark önskan att försäkras om att smärtan inte var livshotande eller ett tecken på 

prostatacancer. Sexuell dysfunktion och obehag vid sex var också vanligt. Själva smärtan i 

sig var inte det enda som var problematiskt, utan även att den påverkade ens humör och 

relationer negativt. Oro och rädsla för vad symptomen kunde vara tecken på visade sig kunna 

förstärka symptomen ytterligare. Dessutom fanns en konstant rädsla för att smärtan skulle 

återkomma även när den inte var närvarande, vilket försatte männen i ett tillstånd av konstant 
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oro. Deras resultat visade att en stor del av livet upptas av att kontrollera snabba 

humörsvängningar och att försöka utveckla copingstrategier för att hantera smärtan. 

Humörsvängningarna kunde i sin tur leda till social isolering på grund av nedstämdhet och 

rädslan att tappa humöret inför folk. Urinträngningar visade sig även vara anledningar som 

gjorde att man undvek sociala sammankomster och allmänna platser. Rubbad sömn och 

trötthet som påverkar vardagslivet var också ett förekommande tema, samt att försöka 

uthärda smärtan genom aktivitet. 

Wood, Qureshi & Mugal (2017) refererar till ovan nämnda svenska studie som den 

enda kvalitativa studie som har gjorts på ämnet, förutom deras egna. I sin studie undersökte 

de upplevelser och copingstrategier hos personer som lever eller har levt med CP/CPPS. 

Resultatet visade att deltagarna ofta kände sig avfärdade av vården, vilket ledde till en ängslig 

och icke-tillfredsställande vårdupplevelse. Man såg sig också begränsad att tala om 

problemet på grund av att “man är en man” tillsammans med en skam att prata om det då det 

inte finns några synliga symptom. Männen beskrev att, även om smärtsymptomen för 

tillfället inte var närvarande, kände de sig begränsade och inte helt friska eftersom rädslan för 

smärtan fortfarande fanns kvar. Copingmekanismer som ansågs icke-adaptiva var att bli 

överväldigad av tillståndet och låta det “ta över” ens liv, samt att konstant leta efter en snabb 

och mirakulös bot som än är okänd. Adaptiva copingmekanismer var att hålla sig aktiv, 

utnyttja sitt sociala stöd och att försöka ha ett positivt förhållningssätt till framtiden. Att inte 

bli överväldigad och nedslagen av smärtan kunde delvis hanteras genom meditation, varma 

bad, simning, att spendera mindre tid stillasittandes: att “hålla livet igång så att det inte 

påverkar för mycket”, som en deltagare uttryckte sig.  

Även om dessa två kvalitativa studier finns, saknas forskning på yngre män. 

Dessutom behövs fler studier i en nutida, svensk kontext då sociokulturella aspekter kan vara 

betydelsefulla för smärtupplevelsen (Fabian, McGuire, Gooden, & Edwards, 2011).  
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Vilken behandling finns? 

Idag råder ingen konsensus om vilken behandlingsform som är att föredra för 

patienter med CP/CPPS (Zhang et al., 2020). Forskningen visar inte någon säkerställd effekt 

för antibiotika, antiinflammatoriska läkemedel eller andra ensidiga terapier (Magistro, 2016). 

Däremot rekommenderas en multimodal, individanpassad terapeutisk approach, där fokus 

ligger på både biologiska och psykologiska faktorer (Brünahl et al., 2017; Magistro, 2016). 

Individanpassade behandlingsprogram med fysioterapeutisk bäckenbottenträning och 

psykosociala interventioner är idag den behandlingsform som verkar mest lovande medan 

ensidig läkemedelsbehandling utan effekt kan ha spelat ut sin roll (Doiron, Shoskes & Nickel, 

2019). Ett åtta-veckors KBT-program utvecklades år 2007 med syfte att fokusera på de 

psykosociala faktorer som kan ha en roll i upplevelsen av CP/CPPS, som exempelvis 

katastrofierande, vila och partnerrespons (Nickel et al., 2008). År 2011 testades denna 

behandling på 11 män. Resultat var lovande då man bland annat såg en signifikant minskning 

i katastrofierande, smärta och funktionsbegränsning (Tripp, Nickel & Katz, 2011). 

Författarna lyfte dock fram att resultatet bör tolkas med försiktighet då flera brister fanns i 

studiens metod. Resultatet var heller inte lika lovande som KBT-behandling för kvinnlig 

underlivssmärta, men skulle kunna ses som en bit på vägen till att hitta en effektiv 

behandlingsmetod för CP/CPPS (Doiron et al., 2019).   

Sammanfattning av introduktion 

Manlig underlivssmärta är ett svårdefinierat tillstånd med brist på effektiva 

behandlingsmetoder som skapar ett lidande för de drabbade. Det verkar även råda allt större 

konsensus kring att psykologiska och sociala faktorer spelar en roll i hur smärttillståndet 

upplevs. För att kunna förstå det svårdefinierade och heterogena tillstånd som 

underlivssmärta är, behövs mer förståelse kring hur psykologiska och sociala faktorer 

påverkar männens liv, inte bara att de gör det. Denna förståelse är idag försvinnande liten 

gällande mäns upplevelse överlag, och särskilt gällande yngre mäns upplevelse (Wood et al., 
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2017). För att förstå underlivssmärta hos yngre män bättre, krävs mer kvalitativ forskning 

som försöker studera en helhetsbild av fenomenet, där psykologiska och sociala faktorer ges 

plats. Denna djupare förståelse kring subjektiv smärtupplevelse är viktig för att kunna 

utveckla de individanpassade behandlingar som rekommenderas (Brünahl et al., 2017; 

Magistro, 2016). Det är även viktigt då yngre män verkar löpa större risk att drabbas än äldre 

män, samt upplever värre symtom (Zhang et al., 2020; Schaeffer et al., 2002). 

Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är mot denna bakgrund att undersöka upplevelsen av 

att leva med underlivssmärta hos män mellan 18-40 år. Detta med förhoppningen att studien 

ska kunna leda till ökad förståelse, vidare forskning samt med tiden leda till utveckling av 

effektiva behandlingsmetoder. Vår frågeställning är således: hur är yngre mäns upplevelse av 

att leva med underlivssmärta? 

Metod 

Data samlades in genom semistrukturerade individuella intervjuer och kodades samt 

analyserades induktivt med tematisk analys (TA). Resultatet består av data från 

djupintervjuer med yngre män som uppgav att de led av underlivssmärta. 

Studien kom till som en fortsättning på kvantitativa studier inom området manlig 

underlivssmärta som genomförts vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) 

vid Örebro universitet. Att komplettera övervägande kvantitativa forskning som finns idag 

med resultat från kvalitativ forskning kan ge en bredare bild och en vidare förståelse av hur 

vardagen är för dessa män (Langemar, 2008). 

Metodval 

TA är en användbar metod för att identifiera, analysera och definiera teman i 

insamlad data då man arbetar med kvalitativ forskningsmetod. Denna metod rekommenderas 

för studenter som saknar tidigare erfarenhet av kvalitativ forskning (Braun & Clarke, 2013) 

men också då arbetet sker inom en begränsad tidsram (Langemar, 2008). En fördel med att 
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utföra en induktiv TA är att materialet inte kategoriseras utifrån förutbestämda teman. 

Malterud (2014) menar att en explorativ ansats är en fördel då det saknas kunskap eller då 

väldigt lite är känt om studiens frågeställning och Langemar (2008) anser att explorativa 

studier kan vara nyttigt för att ge uppslag för framtida forskning. Studien ämnar inte bevisa 

eller motbevisa särskilda hypoteser utan snarare generera fenomenologisk data som 

kategoriseras tematiskt. 

Urval 

Urval gjordes genom handplockning av lämpliga deltagare utifrån satta kriterier. 

Kriterier utformades noggrant och med uppsåt att styras av forskningsfrågan. Män mellan 18-

40 år som upplever återkommande smärta i underlivet inkluderades i studien. Smärtan ska ha 

varit närvarande minst tre månader, vilket är den generella definitionen för kronisk smärta 

enligt ICD-11 (Treede et al., 2015). Smärtdefinitionen som nämns i introduktionen användes. 

Vidare tydliggjordes att både smärta som är ihållande eller smärta som kommer periodvis är 

inkluderat i definitionen. Ett inklusionskriterium var att deltagare skulle ha sökt medicinsk 

hjälp men inte ha upplevt symptomförbättring. Detta kriterium ämnade exkludera deltagare 

som har blivit hjälpta av medicinsk behandling. Deltagarna behövde inte ha fått en diagnos 

för att delta. Detta för att inte exkludera män som inte har fått diagnosen CP/CPPS. 

Rekrytering 

Deltagare kunde anmäla sig till studien genom att skicka e-post eller genom att fylla i 

ett ansökningsformulär på Örebro Universitets hemsida (se bilaga 1). Ett Facebook-inlägg 

delades online i sociala medier och i lämpliga grupper. Affischer och flyers sattes upp på 

Örebro Universitet samt ett antal ungdomsmottagningar och vårdmottagningar i Stockholm 

och Örebro.  

Ansökan och annonsering online publicerades den 10 februari 2020. Rekryteringen 

avslutades den 24 mars 2020. Ursprungligen rekryterades deltagare enbart från Örebro och 

Stockholm men ansökningsunderlaget korrigerades den 5 mars 2020 till att innefatta 
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deltagare även utanför Örebro och Stockholm. Samtidigt fattades beslut om att deltagare även 

kunde delta online via Skype och inte enbart via personligt möte med hänsyn till Covid-19. 

Åtta deltagare bedömdes lämpliga att delta i studien och en bedömdes ej lämplig att delta då 

denna ej sökt vård för sin smärta. Tre av åtta planerade intervjuer blev inställda på grund av 

Covid-19. Detta resulterade slutligen i att fem intervjuer utfördes. En sammanfattning på 

rekryteringsprocessen presenteras i Figur 1. 

Figur 1 

Rekryteringsprocess 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Deltagare 

Den första kontakten med deltagarna skedde genom e-post. Totalt nio sökanden 

anmälde sitt intresse till att delta i studien innan ansökningsperioden avslutades. Under 

rekryteringsfasen kontaktades deltagarna via telefon för att informeras om studiens syfte samt 

för screening utifrån inklusion- och exklusionskriterier.  

Samtliga deltagare var biologiskt födda män i åldersspannet 23-39 år (n = 5, M = 

33.20, SD = 5.95). Deltagarna rapporterade bred variation på antal år med smärta (M = 7.93, 

SD = 7.65) där två av deltagarna hade upplevt smärta kortare tid än ett år, en under cirka fem 

år och två längre än femton år (Tabell 1). 

 

 

Intresseanmälningar (n = 9) 

Planerades till intervju (n = 8) 

Utförda intervjuer (n = 5) 

Deltagare mötte exklusionskriterium (n = 1) 

Inställda intervjuer (n = 3) 
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Tabell 1. 

Deltagar- och intervjuinformation. 

Deltagare 

(pseudonym) 

Ålder Tid med smärta Intervjutyp Intervjuare 

Emil 23 8 månader Personligt möte WJ2 

Erik 39 19 år Skype1 WJ2 

Mange 30 6 månader Skype LS3 

Staffan 37 4.5 år Skype LS3 

Torsten 37 15 år Skype LS3 
1 Enbart ljud då deltagaren ej ville intervjuas med bild  
2 WJ = William Jarting  
3 LS = Ludvig Sandberg 

Instrument 

Deltagarna ombads fylla i formuläret National Institutes of Health Chronic Prostatitis 

Symptom Index (NIH-CPSI). NIH-CPSI (se bilaga 2) är ett objektivt bedömningsverktyg för 

att bedöma prostatitliknande symptom (Litwin et al., 1999; Wagenlehner et al., 2013). I den 

här studien användes resultat från NIH-CPSI som ett komplement till deltagarnas muntliga 

rapportering av smärtsymptom (se resultat i Tabell 2). Detta för att ytterligare synliggöra att 

symptom förekom samt för att illustrera hur smärtan var vid intervjutillfället. Det bör dock 

noteras att NIH-CPSI enbart frågar om symptom den senaste veckan. 

Tabell 2. 

Enkätsvar NIH-CPSI. 

Deltagare Smärta Urinering Påverkan på livskvalitet 

Emil 7 1 3 

Erik 5 4 5 

Mange 12 0 10 

Staffan 5 1 3 

Torsten 11 0 6 
Notering: Skalmått: 0-9=Milda symptom, 10-18=Måttliga symptom, 19-31=Svåra symptom. 
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Intervju 

Fem semistrukturerade intervjuer utfördes. Fyra deltagare intervjuades genom Skype 

och en deltagare intervjuades genom personligt möte. Inför intervjuerna skapades en 

intervjuguide inspirerad av tidigare kvalitativ forskning kring manlig underlivssmärta (Wood 

et al., 2017), intervjuguide från kvalitativ studie på kvinnlig underlivssmärta (Juel 

Eckerström & Sköld, 2017) samt efter konsultativt samtal med Anders Vikerfors, ST-läkare 

vid Urologiska Kliniken USÖ samt doktorand vid Örebro Universitet. Intervjuguiden 

användes som ett stöd för att relevanta frågor gällande frågeställningen tagits upp (se bilaga 

3). Langemar (2008) menar att det är vanligt att i ett semi-strukturerat förfarande utgå från en 

intervjuguide för att sedan strukturera intervjun med följdfrågor och nya frågor som dyker 

upp under intervjun. Intervjuerna inleddes med breda frågor för att låta deltagaren berätta det 

som denna ansåg viktigt, för att sedan smalnas av till mer specifika frågor, så kallad tratt-

teknik (Kruuse & Torhell, 1998). Typiska följdfrågor var exempelvis “hur kändes det?”, 

“berätta mer”, “hur blev det för dig då?”, “kan du ge ett exempel?”. Det övergripande målet 

var att ge utrymme till deltagarnas egen berättelse och upplevelse samt att hålla intervjuerna 

relevanta till frågeställningen.  

Intervjuguiden pilottestades på två separata respondenter för att ge en uppfattning om 

huruvida frågorna var anpassade att svara på frågeställningen. Efter båda testomgångarna 

reviderades intervjuguiden vilket resulterade i ett färdigt underlag som användes i samtliga 

intervjuer. Alla intervjuer utfördes av studiens författare. Intervjuguiden fokuserade på 

smärtupplevelse, psykologiska faktorer, relationer och sexliv samt vård och information.  

Hantering och förvaring av data 

Efter avslutad intervjufas användes programvaran NVivo för MAC för transkribering, 

kodning och analys av teman. NVivo är ett datorassisterat analysverktyg som kan användas 

inom kvalitativ forskning för att analysera och sortera icke-numerisk data. I samband med 

transkribering anonymiserades deltagarna med pseudonym.  
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Transkribering 

Innan transkribering bestämdes att alla verbala yttranden skulle noteras. Detta innebar 

att både faktiska ord och icke-semantiska yttranden som till exempel “eh”, “mm” och “ah” 

inkluderades i transkriptet. Även ordstakningar, stamningar, skratt, citationer, pauser och 

liknande noterades. Transkriberingsprocessen utgick från Braun och Clarkes (2013) 

rekommendation att utföra transkriberingen så tydligt och ordagrant som möjligt. Varje 

intervju transkriberades av den person som utfört själva intervjun och det transkriberade 

materialet kontrollerades av samtliga intervjuare. 

Kodning  

Det transkriberade materialet samt ljud- och videofilerna granskades upprepade 

gånger i kodningsfasen. Data som föreföll intressant i relation till frågeställningen kodades. 

Att utföra en sådan kodningsprocess kallas “komplett kodning” vilket innebär att man 

identifierar och kodar allt av intresse och relevans. Detta skiljer sig från “selektiv kodning” 

där man istället väljer ut ett antal specifika intresseområden och kodar utifrån dessa (Braun & 

Clarke, 2013). Vid avslutad kodning hade totalt 357 koder skapats. Varje kod kunde 

innehålla fler än ett enstaka citat och en kod kunde innehålla citat från fler än en deltagare. 

Exempel på koder som skapades: “smärtan känns orättvis”, “kan inte njuta av sex fullt ut”, 

“män borde prata om mäns problem”, “mindre smärta när man tänker på andra saker”, “det 

betyder mycket att få prata om det”, “bättre med något besked från vården än inget alls”. 

Kategorisering 

För att skapa tydligare överblick sorterades koder in i tillfälliga kategorier. 

Kategorierna var mer övergripande och fungerade som ett verktyg för att lättare navigera 

bland datan. Detta kan ses som ett förstadie till att skapa teman. Koder som föreföll likna 

varandra i innebörd lades i samma kategori. Ett antal koder lades ihop under ett gemensamt 

kodnamn. Kategorierna kontrollerades sedan och de som innehöll alltför åtskilda och 

varierande koder bröts upp till flera kategorier. Detta resulterade i skapandet av 28 initiala 
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kategorier samt en kategori för övrigt som inte ansågs relevant för frågeställningen. I denna 

kategori placerades koder som ansågs överflödiga eller ej relevanta för studiens frågeställning 

som till exempel “beskrivning av fysisk smärtas lokalisering” som beskriver fysiska 

symptoms lokalisering i kroppen snarare än en beskrivning av den subjektiva 

smärtupplevelsen.  

Analys 

Analysen utfördes induktivt vilket innebär att den empiriska insamlingen och 

tolkningen av data inte var teoristyrd utan att information och förståelse skedde från ett så 

grundläggande och naivt förhållningssätt som möjligt. Braun och Clarke (2013) beskriver det 

som att man samlar byggstenar av information som man sedan kombinerar till “väggar och 

tak” för att slutligen formulera ett så komplett “kunskapshus” som möjligt. Detta är essensen 

i att utföra ett induktivt tillvägagångssätt, att jobba bottom-up. Att istället välja en deduktiv 

ansats var inte lämpligt då frågeställningen inte var koncentrerad till en specifik upplevelse 

eller grundad i tidigare teori (Langemar, 2008).  

Efter den grundläggande kategoriseringen påbörjades arbetet med att söka teman. 

Samtliga koder granskades en andra gång och samtliga citat i koderna kontrollerades så att de 

passade med sitt kodnamn. Kategorierna reviderades och koder flyttades, korrigerades, togs 

bort eller modifierades. Då det inte fanns en lämplig kategori arbetades en ny kategori fram. I 

nästa steg skedde en genomgång och reducering av de tillfälliga kategorierna. Denna 

sortering skedde genom skapandet av en mappstruktur i NVivo 12 där kategorier placerades 

som subteman i en mapp som namngavs med ett huvudtema. Mycket tid lades på att finna det 

tema som bäst beskrev innehållet. Målet var att sträva efter ‘intern homogenitet’ och ‘extern 

heterogenitet’. Detta innebär att man försöker se till att koder och subteman inom 

huvudteman överensstämmer, samt att man försöker minimera överlappande information 

mellan olika teman (Patton, 2015). De koder och kategorier som inte föreföll relevanta för 

frågeställningen sorterades i detta skede bort.  



DEN DOLDA SMÄRTAN 20 

Med hänsyn till valet av induktiv metod lades fokus på att hålla tolkning av koder och 

kategorier så öppen som möjligt gentemot den information som framkom, för att inte bli för 

teoristyrda. I processen arbetades det färdiga resultatet fram successivt och flertalet gånger 

gjordes hopp mellan de olika analysstegen. På så vis växte teman fram snarare än att de var 

förutbestämda. Detta är en förutsättning för att få fram ett väl genomarbetat resultat 

(Langemar, 2008). Slutligen behandlades den del av datan som skulle presenteras som citat 

för att öka läsbarhet och tydlighet i färdigt material. Textstycken som redigerades bort i citat 

är markerade i resultatdelen med följande symbol: [...]. Stamningar, stakningar, ljud och 

annat som inte bidrog till tydlighet i citatet togs bort från textstycket. Braun och Clarke 

(2013) benämner denna process som att “städa upp datan” och de anser att det är ett bra sätt 

att ta bort mindre nödvändiga detaljer och irrelevant material från påståenden. 

Förförståelse 

Då forskning bedrivs induktivt med TA är det viktigt att ansatsen hålls så öppen för 

tolkning som möjligt och att försöka minimera påverkan av specifik teori eller bias när 

individers upplevelser undersöks (Malterud, 2014). Eftersom enbart två kvalitativa studier på 

ämnet var tillgängliga fanns inte mycket förförståelse att hämta gällande yngre mäns 

upplevelse av underlivssmärta. Dock fanns det goda kvantitativa forskningsunderlag för 

CP/CPPS och för att få grundläggande förståelse om manlig underlivssmärta överlag och 

information om det aktuella forskningsläget lästes ett antal artiklar innan insamling av data 

påbörjades. Att läsa dessa studier kan ha påverkat valet av frågor och tolkning av materialet. 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat studiens design och resultat är att båda 

författarna var i slutet på sin femåriga psykologutbildning och därför såg information ur en 

psykologs synvinkel. Det är således rimligt att anta att insamling och tolkning av data 

präglades av psykologiska modeller och tillgodosedd kunskap om smärta. Även valet av 

frågor kan ha påverkats av förförståelse, vilket i sin tur kan ha påverkat svar och berättelser 

från deltagarna.  
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Att båda författarna är män och har penis kan också tänkas påverka processen. Även 

den mest naiva forskaren är till viss del färgad av sin egen förförståelse eller antaganden. Det 

övergripande målet var dock att försöka åsidosätta egna teoretiska ramverk så gott som 

möjligt för att minimera risken att teoretisk förförståelse skulle påverka insamling och analys 

av data. En av författarna har egen erfarenhet av långvarig smärta men ingen har levt med 

underlivssmärta. 

Etiska överväganden 

Med tanke på att denna studie behandlar ett ämne som kan upplevas känsligt lades 

extra noggrannhet och ansträngning i att säkerställa sekretess. Deltagarna informerades redan 

i rekryteringsfasen om sekretess och anonymitet. Inför intervjun fick de läsa skriftliga villkor 

och information om studien (se bilaga 4) och sedan ge muntligt samtycke till att deltaga i 

studien. Den deltagare som intervjuades med personlig intervju gav samtycke via blankett. 

Samtliga deltagare fick möjlighet att kommentera och ge feedback på resultatet innan studien 

lämnades in för slutgiltig bedömning och publicering. Ett utkast på resultatdelen skickades 

till deltagarna via mail (se bilaga 5) och de fick möjlighet att lägga till information, förtydliga 

eller påpeka om något behövde strykas från resultatet. Inget svar krävdes och de hade 

möjlighet att läsa och kommentera mellan 8-13 maj 2020.  

Eftersom studien innehåller personliga frågor gällande kön, relationer, 

känsloupplevelser och liknande så kontrollerades intervjuguiden vid pilottestning även för att 

säkerställa att frågorna inte var stötande.  

Inspelat material flyttades över till en krypterad och lösenordsskyddad usb-sticka som 

förvaras inlåst vid Örebro Universitet tillsammans med övrigt material från studien.  

Studien har genomgått en intern etisk granskning vid Örebro Universitet där syfte och 

etiska överväganden godkändes av forskare utan direkt koppling till studien. Ett formulär för 

GDPR gällande studentarbete registrerades för beaktning gällande hantering av 

personuppgifter.  
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Resultat 

Analysen resulterade i 5 huvudteman. Dessa består i sin tur av totalt 16 subteman, 

vilket redovisas i Figur 2. Under varje tema presenteras deltagarnas upplevelser.  

Figur 2 

Huvudteman med tillhörande subteman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
 

1. Huvudtema: Smärtan rubbar det dagliga livet 

I detta huvudtema ingår subteman humöret går upp och ner med smärtan, träning och 

rörelse blir lidande, sex och relationer störs, arbetslivet försvåras samt sociala åtaganden 

påverkas. Analysen visar att underlivssmärta påverkar männen inom flera områden i det 

dagliga livet. Begränsningar sker både i dagliga göromål såsom arbete och träning, men 

smärtan har även en inverkan på kärleks- och vänskapsrelationer samt ens välmående: 

Några gånger per år så går smärtan upp och blir märkbart kännbart så att den 

börjar till och med stråla upp liksom över hela pungen, men även upp i in i ljumsken 

och sen ner i mitt vänstra ben. Då kan det bli så illa att jag har svårt att gå.... och att 

1. Smärtan rubbar det dagliga livet 1.1. Humöret går upp och ner med smärtan 

1.2. Träning och rörelse blir lidande 

1.3. Sex och relationer störs 

1.4. Arbetslivet försvåras 

1.5. Sociala åtaganden påverkas 

2. En klassisk man har inte problem där nere 2.1. Man är ju inte man om man har problem 

2.2. Det känns som en gubbsjukdom 

2.3. Smärtan är inget man talar öppet om 

3. Smärtan blir något man måste förhålla sig till 3.1. Acceptans är en nyckel 

3.2. Oron gör sig ständigt påmind 

3.3. Smärtan stjäl fokus 

4. Hjälpsamt att inte känna sig ensam 4.1 Igenkänning är lugnande 

4.2. Prata om det hjälper 

4.3. Andras respons betyder mycket 

5. Vården kantas av osäkerhet 5.1. Smärtan tas inte på allvar 

5.2. Önskan om besked och en väg framåt 

Huvudteman (5 st) Subteman (16 st) 
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det liksom verkligen påverkar mig dagligen på ett sådant sätt att jag har svårt att ta 

mig någonstans och utföra saker och sådär…. (Erik) 

1.1. Subtema: Humöret går upp och ner med smärtan  

Smärtan ger upphov till en rad olika känslotillstånd. Männen beskriver uppgivenhet, 

nedstämdhet och hopplöshet som en konsekvens av att smärtan ständigt återkommer och 

aldrig försvinner helt. Några av männen uttrycker att dessa känslor blir kraftigare då smärtan 

ökar. Flera av männen beskriver att humöret påverkas av smärtan. En känsla av orättvisa och 

frustration över att man har drabbats av smärtan är också vanligt: 

Jag vet att för ett år sedan så hade jag jätteproblem och då hade jag jätteont i flera 

månader och då var jag såhär ”nämen jag orkar inte mer, snart klipper jag fan av 

den själv... kan jag inte bara göra en operation och ta bort den här bitestikeln och 

min ena testikel så kanske jag slipper den här skiten”. (Erik) 

Torsten beskriver hur smärtan eller tanken på smärtan alltid kostar energi och hur det 

kan göra honom uppgiven:  

Det är som grejer som påverkar en passivt i bakgrunden som liksom ger en lite minus 

vad man än gör, på nåt sätt, som gör att man kanske orkar lite mindre än man tror att 

man skulle annars, att man mår lite sämre än man skulle göra annars och så. [...] 

Speciellt psykiskt liksom att det är såhär shit, det här kommer aldrig gå över. Det här 

är så jävla jobbigt. Jag orkar inte liksom... orkar inte ha det såhär.  

1.2. Subtema: Träning och rörelse blir lidande 

Flera män uttrycker att de på grund av smärtan kan ha svårt att hitta bekväma 

positioner att sitta, ligga eller stå i. Att inte längre kunna träna och hålla igång kroppen på det 

sätt de är vana vid, är också vanligt. Vissa får ont vid träning, vissa inte. Vissa får ont under 

träningen, vissa efter. Viss sorts träning kan fungera, medan annan utesluts: 

När man tränar så drar det ihop sig, muskulaturen där nere och då gör det… eh nån 

gång gjorde det riktigt ont, efteråt då, och då blir man ju dels skraj för att göra det 
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igen men också att jag känner av liksom… man känner av mer när man är fysiskt 

ansträngd, rent såhär… det är ju en sak om jag tränar hantlar med armarna, det går 

ju bra… det går mycket bättre men... det ansträngs där nere på olika sätt då… då är 

det inget kul. (Mange)  

1.3. Subtema: Sex och relationer störs 

Hur smärtan påverkar sexlivet ser olika ut bland männen. Vissa uttrycker att sexlusten 

begränsas redan vid lägre smärtnivåer, att smärtan förhindrar sexuell aktivitet och att sexlivet 

behöver anpassas utifrån smärtnivån. Andra säger att lusten begränsas, men att det inte 

hindrar sexuell aktivitet. Vissa säger att det gör ont efter sex och ejakulation, men inte under 

själva samlaget. Några säger att sex och ejakulation kan döva smärtan temporärt. Några 

nämner också att själva sexakten kan göra ont, då man kommer åt en öm punkt eller i vissa 

ställningar, och att man därför avstår. Mange beskriver hur smärtnivå påverkar lusten, men 

även att den kan påverka möjligheten att genomföra sexakten:  

Jag tappar ju dels lusten när det gör ont och sen är det svårt rent fysiskt också, när 

det gör ont… de dagarna när det är nere på att det liksom är en förnimmelse av 

nånting så går det bättre [...] själva akten den är ju fin och bra men… i regel de flesta 

gånger i alla fall så har det ju gjort ont efteråt då, inte under själva samlaget men 

efteråt.  

Emil beskriver hur smärtan hindrar njutning på grund av vetskapen om att det 

kommer göra mer ont efteråt:  

Det känns ju småjobbigt att inte bara kunna njuta fullt ut av stunden, för det är ju 

liksom en väldigt härlig stund på väldigt många sätt, alltså du gör det ju liksom för att 

det är skönt, för de positiva aspekterna, men att veta att det kommer med ett pris... det 

är inte ett stort pris men det är ändå ett pris.  

Flera av männen vittnar om hur deras självförtroende gällande sex och dejting har 

påverkats av smärtan, medan den för vissa inte har påverkat nämnvärt:  
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Smärtan har nog påverkat på det sättet att jag inte skulle vara lika självsäker i mig 

själv och liksom presentera mig själv, eh i den världen, än vad jag var innan jag hade 

problemen om man säger så. Jag var mer självsäker innan i den “hook-up-världen” 

liksom. (Emil) 

Nämen det påverkar ju på ett sätt så att jag kanske inte initierar sex själv eh om man 

har för ont… att man liksom inte tar hinten när någon annan såhär “hej jag vill 

ligga” och bara försöker visa det liksom. (Erik) 

Jag har aldrig haft några problem med det sexuella på grund av det här, förutom att 

jag har känt mig allmänt såhär… allmänt nedstämd och ofräsch i perioder som det 

har varit eh... som det har varit värre symptom, men jag har aldrig liksom haft ont i 

samband med sex eller nåt sånt där. (Staffan) 

1.4. Subtema: Arbetslivet försvåras 

Detta subtema visar att arbetslivet kan påverkas negativt av smärtan och tankar kring 

smärtan, samt att det går ut över sömn, humör och arbetsinsats. Staffan berättar att symptom 

hindrade hans arbetsförmåga:“jag hade urinträngningar typ hela tiden, ehm… och hade 

liksom nästan problem med att gå till jobbet för jag var tvungen att sitta på toaletten hela 

tiden ungefär.” Även Erik berättar att smärtan försvårar:  

När jag får som ondast så blir benet stelt och ljumsken stel, så då är det svårt att 

klättra upp och ner för bockar och höga höjder och sådär [...] jobbet påverkas på det 

sättet att… asså jag har ju varit hemma och varit sjuk eller liksom sjukanmäld för det 

när det har varit som värst eh några gånger liksom… 

1.5. Subtema: Sociala åtaganden påverkas 

Några av männen beskriver att smärta kan leda till minskad social kontakt och att man 

blir mer tillbakadragen. Att man istället för att gå ut och umgås, stannar hemma för att man 

har ont och känner sig nedstämd på grund av smärtan:  
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Har man ont så orkar man inte alltid umgås med folk oavsett om det liksom är bara 

sitta och hänga eller gå ut och ta en öl eller vad det nu är liksom [...] som när jag haft 

de mest smärtsamma perioderna så har jag ju liksom nästintill gått eh... gått i ide 

liksom och folk har ju sådär “varför försvann han nu… ja okej han har ont liksom, 

det är okej” [...] det blir lätt att man blir hemma och inte gör så mycket... eller 

försöker få över kompisar och göra grejer hemma hos sig själv liksom men oftast är 

det ju att “nej men okej [...] nu har jag väldigt ont” eller så “nu får jag backa mina 

sociala åtaganden en liten stund”. (Erik) 

Staffan beskriver hur han, när hans urinträngningar var som värst, slutade bokade in 

sociala sammankomster med rädsla för eventuella konsekvenser: 

När det var värre tidigare… då undvek jag ju nästan att boka in saker… ett tag så var 

det ju så att jag typ undvek att vara på ställen där jag inte hade omedelbar tillgång 

till en toalett typ. Det var så pass illa att jag kände att jag typ... ja hade jag inte en 

toalett i närheten att kissa på så var det nästan panikkänslor liksom… jag kände att 

jag var såhär “shit jag kommer kissa på mig” typ [...] jag tror det här med att 

undvika saker på grund av CPPS:en [...] det har nog mer att göra med att jag har 

mindre symptom nu [...] skulle jag få den typen av symptom igen så skulle jag nog 

definitivt börja undvika saker igen.  

2. Huvudtema: En klassisk man har inte problem där nere 

Temat innefattar subteman man är ju inte man om man har problem, det känns som 

en gubbsjukdom samt smärtan är inget man talar öppet om. I detta huvudtema samlas 

upplevelsen av hur det är att leva med manlig underlivssmärta och hur denna upplevelse 

färgas av normer och stigman. Dels fångas ett bredare maskulinitetsperspektiv upp men också 

hur smärtan stämmer överens med självbilden. I detta tema presenteras även att 

stigmatisering och tabubeläggning i samhället bidrar till negativa upplevelser och 

konsekvenser. Emil berättar om andra mäns respons när han berättar om smärtan:  
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Jag tror... speciellt hos killar, att det är liksom en chock att “jaha, åh, pratar du om 

det så öppet?” medan tjejer som jag har pratat med det om [...] ofta är väldigt 

förstående.... men det är också det att dom tar det här steget till att ställa följdfrågor 

medan jag känner att när jag har diskuterat det här med andra killar så har det varit 

liksom en chock. Det har varit lite grann så här “jag vill inte röra ämnet mer än så” 

och där tror jag att det ofta stannar för killar att man går liksom inte djupare in på 

det. Jag tror [...] samhället ganska mycket är uppbyggt i såhär att killar inte pratar 

om känslor och det tror jag blir ett samhällsproblem. Inte nödvändigtvis på en 

jättestor nivå men det är ändå ett problem.  

2.1. Subtema: Man är ju inte man om man har problem  

Detta subtema beskriver männens upplevelser ur ett maskulinitetsperspektiv. Några 

av männen berättar att traditionella förväntningar och kön som en statusmarkör spelar in. 

Exempel på detta är att man förväntas vara bra i sängen, att man alltid ska kunna prestera 

sexuellt och att man har ett klanderfritt könsorgan rent generellt. Erik beskriver att dessa 

föreställningar kan leda till skamkänslor vilket gör att man inte vill prata om sina svårigheter: 

“Man ska liksom inte prata om hur sitt kön funkar och om man är steril eller har 

impotensproblem och liknande, eh, man är ju inte riktigt man om man har problem liksom.” 

Erik berättar också om hur upplevelsen av underlivssmärta kan vara färgad av 

subjektiva föreställningar om hur maskulinitet och könsorgan är sammankopplade. Han 

beskriver att leva med underlivssmärta har fött funderingar kring ämnet: 

Det har ju gett tankar kring maskulinitet och hur jag ser på det och vad som är 

manligt och så vidare, så det har ju utvecklat mig mycket på liksom såna tankar [...] 

asså min tanke har väl kommit till att nuförtiden... asså att manligheten sitter ju inte 

där, manlighet är nånting helt annat. 

Torsten berättar att han själv inte har påverkats så mycket av föreställningar kring 

maskulinitet men att han har hört det från andra män med underlivssmärta: “jag har pratat 
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med andra som har liknande problem som jag vet har känt sig svaga eller omanliga för att 

det är just det området man har problem i och så... men nej, jag har aldrig känt så liksom”. 

2.2. Subtema: Det känns som en gubbsjukdom  

Flera av männen berättar om hur förlusten av fysisk funktion eller känslan av att 

känna sig svag, mindre viril eller mindre lustfylld inte går i linje med den självbild man har 

eller borde ha i sin ålder. Staffan beskriver detta som det värsta med att leva med 

underlivssmärta: 

Det är att jag känner mig gammal och bräcklig typ... att jag känner att min kropp inte 

är så ung och stark som jag tycker att den borde vara och som den har varit. [...] Det 

känns som en gubbsjukdom [...] men det kan hända även yngre och friska personer 

som är i övrigt någorlunda hälsosamma liksom. 

Mange beskriver att det påverkar självbilden genom att det begränsar sexliv och 

träning, vilket inte går i linje med hur det borde vara i hans ålder: 

Jag har ju identifierat mig själv med att kunna och ha varit kapabel till bägge två 

under hela mitt liv och har väl egentligen lite tagit det för givet att det ska funka, 

åtminstone upp tills man är ganska gammal. Så att ja, det är klart att det påverkar 

negativt, det gör det ju verkligen... rent självkänsla och självförtroende. 

Torsten berättar hur han har förlikat sig med en ny självbild:  

Det har väl tagit några år för mig att se mig själv som en kronisk smärtpatient 

liksom... det är nog första gången jag kallar mig själv för en kronisk smärtpatient, 

men jag har förlikat mig med den tanken med tiden. Jag tror att de första fem åren 

eller så, då tänkte jag nog inte i de banorna alls utan jag var helt inne på att det här 

skulle gå över. 
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2.3. Smärtan är inget man talar öppet om  

Detta subtema presenterar männens upplevelse kring att underlivssmärta är något som 

man helst inte talar öppet om. Männen säger att det är ett tabubelagt ämne. Några anser att 

det inte pratas om killproblem lika mycket som de tycker att det borde göras: 

Man diskuterar inte riktigt könsorgan och det är ändå förståeligt att man kanske inte 

pratar om det i varje samtalsämne, men det är väl inte riktigt nånting som man skulle 

kunna diskutera på samma sätt som andra sjukdomar eller problem som man har med 

kroppen och att det skulle anses vara liksom samma grad av social acceptans [...] det 

är inte riktigt nånting som man pratar öppet om på den nivån som man pratar om 

andra problem med kroppen. (Emil) 

Flera av männen vittnar om skamkänslor som inte borde finnas där. Då det upplevs 

som ett pinsamt och känsligt ämnet menar de att detta hindrar dem från att berätta om sina 

problem för omgivningen:  

Det är ju klart att det är jobbigt att prata om sitt skrev liksom... det är ju nånting vi är 

tränade i att vi inte ska göra och inte vara alltför öppna med... [...] det är en sak 

snubbar inte pratar om som allting annat snubbar inte pratar om. (Erik) 

Vissa av männen beskriver sig som öppna personer som har lätt att prata om känsliga 

ämnen. Ändå upplever dessa män att det är ett stigmatiserat ämne. Trots att man är orädd att 

dela med sig så händer det att man drar sig för att prata om det med omgivningen. Flera män 

uttrycker en önskan att manlig underlivssmärta ska vara mindre tabu. De tror även att man 

därmed lättare kan få höra att det är ett vanligt förekommande problem. Erik berättar om hur 

det är att stå ensam och undrande med sin smärta och han identifierar behovet av 

avstigmatisering: 

...att det inte ska vara stigmatiserat att prata om och att det inte ska vara 

stigmatiserat att ta upp saker och ting med andra. [...] Vi behöver bli mer medvetna 

om våra underliv och hur dom funkar och hur dom ser ut och vad som ska vara okej 
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och vad som inte ska va okej... [...] öka förståelsen och öka kunskapen och öka 

medvetenheten. (Erik) 

3. Huvudtema: Smärtan blir något man måste förhålla sig till 

Detta huvudtema innefattar subteman acceptans är en nyckel, oron gör sig ständigt 

påmind och smärtan stjäl fokus. Temat ämnar beskriva männens förhållningssätt till 

smärtupplevelsen. Under subtemat acceptans är en nyckel identifierar flera av männen att ett 

alternativt förhållningssätt till smärtan kan bidra till viss lättnad i symptombilden. I subtemat 

oron gör sig ständigt påmind är oro en framträdande gemensam upplevelse som framförallt 

beskriver osäkerheten kring att inte veta vad som är fel och rädslan att det skulle kunna vara 

något farligt. Smärtan stjäl fokus beskriver männens upplevelse av att smärta i underlivet kan 

dra till sig särskild uppmärksamhet då det är ett särskilt känsligt område på kroppen. Några 

män beskriver hur smärtupplevelsen skiftar beroende på vart uppmärksamheten riktas. 

Torsten berättar om när han började se psykologiska faktorers roll i smärtupplevelsen: 

Det känns faktiskt annorlunda beroende på vad jag har för inställning till det liksom. 

Men jag var tvungen att förlika mig med hela den här tanken att det här är något du 

kommer få lära dig att leva med liksom... innan jag hade den tanken på plats så var 

det svårt att se nånting mer än det rent somatiska i det. 

3.1. Subtema: Acceptans är en nyckel  

Att acceptera sin situation är något flera av männen nämner som en viktig faktor för 

att kunna hantera smärtan. Några av männen säger att det är möjligt att acceptera smärtan vid 

låga smärtnivåer, medan det vid högre nivåer är svårt. De berättar att de utifrån ett nytt 

förhållningssätt lättare kan välja strategi för hur smärtsensationer ska hanteras. Männen 

beskriver acceptans på olika sätt. Vissa uttrycker att de mer eller mindre har tvingats vänja 

sig vid smärtan med tiden, medan andra har jobbat med acceptans mer aktivt. Flera män 

uttrycker att det för välmåendet är viktigt att förlika sig med att inte veta orsaken till smärtan, 

så länge man får bekräftat att tillståndet inte är livshotande. Några män säger att acceptans 
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eller tillvänjning har skett med tiden och att det finns ett ständigt lidande kring att aldrig bli 

helt fri från smärtan:  

Asså det är ju rätt tufft att va såhär “ja du, grattis du har haft det här i tjugo år, du 

får troligtvis leva med det i resten av ditt liv”, men man blir ju van med det samtidigt 

så att det är lättare att hantera på det sättet men det hade varit skönt att slippa [...] 

man blir van med att man har det och smärtan blir liksom… man vänjer sig vid 

smärtan mer och mer. (Erik) 

Torsten berättar om en meditationsövning han brukar göra för smärthantering. Han 

säger att han genom att fokusera på smärtan når en form av acceptans, vilket gör smärtan mer 

hanterbar:  

Det här med acceptans kan vara väldigt viktigt... just att det finns saker man kan 

göra. Även om man inte kan påverka smärtan fysiskt så finns det saker man kan göra 

för att påverka den subjektiva upplevelsen av det [...] att ta en stund och ge smärtan 

plats så att den inte kan förstöra ens dag så himla mycket, att man kan sitta där en 

halvtimme och verkligen känna “fan va ont det gör” och så har man tänkt på den på 

ett sätt så att den inte behöver förstöra resten av ens dag lika mycket, inte 

känslomässigt i alla fall, jag menar du kommer fortfarande ha ont men du kommer 

inte bli lika nere av det [...] det är som att genom att rikta uppmärksamheten mot 

smärtan, genom att låta den ta plats ett tag så är det som att den blir mindre 

påträngande sen [...] jag menar den känslan finns fortfarande där och jag kan plocka 

fram den om jag vill uppleva den men det blir mycket lättare att bara lägga den åt 

sidan och säga att “ja det där finns där men jag behöver inte vara i det om jag inte 

vill”.  

3.2. Subtema: Oron gör sig ständigt påmind  

Flera av männen beskriver att oron nästan ständigt är närvarande, men i varierande 

grad. Torsten beskriver hur oro kan finnas även när smärtnivån är låg eller obefintlig: “det är 
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nån stress man har i bakhuvudet, man vet att det här kan komma och förstöra vilken dag som 

helst lite men det är sällan det blir så illa att jag inte kan göra det jag har tänkt.” Vissa av 

männen uttrycker att oro verkar kopplat till smärtnivå. De säger att då smärtnivån är låg, är 

även oron för smärtans konsekvenser låg. När smärtnivån istället är högre, är även oron hög. 

Katastroftankar om att tillståndet ska vara för evigt, att det ska vara livshotande eller förstöra 

ens dag är återkommande:  

Jag var rädd att det skulle va något allvarligt även efter att jag hade varit hos läkaren 

[...] ångesten övergick från den här “jag måste se om det är nånting fel på mig” till 

den mer hypotetiska såhär “okej, men tänk dig om de inte hittade vad det var, tänk 

om det är att det är nånting värre som de inte kunde se, tänk om jag kommer gå med 

det här livet ut, tänk om jag vaknar upp nån gång med ännu värre smärta... det var 

väl den typen av orostankar som jag hade [...] det är lite grann också såhär ja men 

hur skulle det påverka liksom sexlusten... kommer det påverka alls, kommer det inte 

göra det, kommer det liksom bli svårare på något sätt [...] generellt sett så är det ett 

ångestmoment som liksom plockas upp och jag oroar om det och liksom tänker på det 

liksom för mycket, det tar liksom för mycket tid av min dag att oroa sig. (Emil) 

Mange berättar hur oron påverkar samt hur han tror att kännedom om vad smärtan 

beror på skulle kunna hjälpa till att dämpa oro: 

Om jag är orolig så blir jag ju på dåligt humör och då påverkar ju det omgivningen, 

speciellt familjen... ja, jag kan väl upprätthålla någorlunda på jobbet men när jag 

kommer hem så är jag ju ibland på dåligt humör och då är det ju inget roligt varken 

för dottern eller frun [...]. Vissa dagar så är det svårt. Då spiller det över på 

omgivningen och även till viss del på jobbet, att man är orolig då... men andra dagar 

försöker jag att distrahera mig med roliga saker och tänka på fina saker i livet och så. 

[...] om jag visste vad det var, säg att jag visste att det var inget farligt, då skulle jag 

nog kunna tackla det på ett bättre sätt.  
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3.3. Subtema: Smärtan stjäl fokus 

Detta subtema ämnar fånga männens beskrivningar kring hur uppmärksamhet kan 

påverka smärtupplevelsen. Några av männen berättar att området kring könsorganet är 

särskilt känsligt, vilket gör att man lätt blir extra uppmärksam på om smärta, obehag eller 

avvikande sensation är närvarande där. Emil beskriver det mer generellt som ett 

obehagsområde och att smärta som märks där skiljer sig från annan smärta: “bara man 

känner nånting litet där så blir det lite extra jobbigt liksom”. Några män berättar att man, 

trots att man inte märker av den fysiska smärtan hela tiden, ändå kan uppleva smärtan som 

närvarande och att den gör sig mer eller mindre påmind: “om jag verkligen känner efter när 

jag inte upplever nån smärta så brukar det kännas som att smärtan finns där ändå.” 

(Torsten)  

Flera män beskriver att de tänker mycket på smärtan. När den är närvarande händer 

det att man drar till sina kalsonger, justerar pungen eller kroppen rent fysiskt eller att man 

skruvar på sig när man sitter för att försöka dämpa smärtan. Några säger också att smärtan 

kan “förstöra” genom att stjäla fokus från det man egentligen vill göra: “istället för att vara 

uppe i stunden och vara närvarande i det man vill göra, det man vill fokusera på, så kommer 

den där smärtan och distraherar och man känner att den begränsar en.” (Torsten)  

Emil beskriver att smärtan får mindre fokus då han har sex med en partner jämfört 

med då han onanerar själv: 

När du onanerar själv är du ju i ett annat läge än när du är med [...] din partner. Du 

tänker liksom mer. Du är mer i dig själv på något sätt när du gör det själv, än vad du 

gör med en partner. Så jag tänker på det mer när jag är själv... det är snarare att jag 

märker av smärtan mer efter att jag liksom är klar med min partner.  

Torsten beskriver att nivån av uppmärksamhet på smärtsensationer är lägre då han har 

huvudet fullt av andra tankar och att han kan distrahera sig för att minska fokus på smärtan: 
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Hur jag kan hantera det spelar jättestor roll för hur jag mår. Smärtan finns där 

oavsett mer eller mindre på olika nivåer men hur jag kan ta den och... ja, där 

påverkar psyket och måendet hur mycket som helst [...]. Är jag tillsammans med nån 

då brukar jag försöka liksom distrahera mig med den personen kanske till och med 

säga såhär alltså “jag har ganska ont just nu skulle vi bara kunna sitta och prata om 

nånting annat” eller nånting såhär... distrahera mig lite liksom. Eller om man har nåt 

spel med sig... 

Några av männen beskriver också att stressnivå kan påverka smärtupplevelsen: 

Jag har ju inte upplevt nån period som har varit lika allvarlig som den initiala när det 

kom första gången... jag upplever nog mer i perioder där jag har lite stressigt att jag 

får urinträngningar och kan få smärta också. Då är det ju den här lilla... dels den 

diffusa områdessmärtan i underlivet så att säga och dels nån gång ibland den här lite 

krampande känslan. (Staffan) 

När det blir såhär intensiv stress, och speciellt om smärtnivån är hög, då blir det 

mycket svårare att ignorera den och när det kommer till såna tillfällen när det både 

kanske känns ganska så inflammerat och svullet och så och stressnivån är hög, då kan 

det verkligen bli väldigt jobbigt. (Torsten) 

4. Huvudtema: Hjälpsamt att inte känna sig ensam 

Detta tema sammanfattar följande subteman: igenkänning är lugnande, prata om det 

hjälper samt andras respons betyder mycket. Männen berättar att man känner sig ensam med 

sin smärta men att det hjälper att få höra från andra att de lider av liknande problem. Vidare 

berättar flera män att de oftast har fått ett bra bemötande då de har öppnat sig och vågat 

berätta om sin smärta för omgivningen. De menar att detta stöd från omgivningen kan bidra 

till minskad smärtupplevelse. Torsten betonar vikten och betydelsen av att tala med andra om 

sina svårigheter: 
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Jag tror att det är många som lider mer än vad de skulle behöva göra egentligen... om 

de hittade såna typ säkerhetsventiler eller utlopp på nåt sätt [...] och att det faktiskt är 

det är väldigt bra att prata med folk om det om man kan. Speciellt kanske speciellt 

partners och så... och det kan även vara väldigt skönt att prata med vänner om det. 

4.1 Subtema: Igenkänning är lugnande  

Männen berättar att de känner minskat utanförskap och minskade ensamhetskänslor 

då de får kunskap om att andra män också lever med underlivssmärta. Några säger att det är 

skönt eftersom man på så vis förstår att manlig underlivssmärta är ett mer vanligt 

förekommande problem än man först trott. Flera av männen uttrycker att igenkännande i 

andras smärttillstånd kan ha en lugnande effekt: 

Det är ju jätteskönt att få höra andras erfarenheter… nu vet jag inte om det är samma 

då men det är åtminstone likt och det är ju jätteskönt att höra att det finns. Att det inte 

bara är jag. Att jag inte är ensam. (Mange) 

Att prata med andra smärtpatienter det har faktiskt hjälpt mig en hel del. Det finns så 

mycket så här tuffa och starka människor som är såhär… det kanske låter lite konstigt 

att kalla det för inspirerande, men det är väl det på sätt och vis. Det är inspirerande 

och det är motiverande på nåt sätt. (Torsten) 

Flera män upplever att om man öppnar upp inför andra och berättar sin egen historia 

så vågar andra också ta steget att prata om liknande problem: 

Nu har jag varit ganska öppen med det bland mina vänner de senaste åren, specifikt 

det senaste året, vilket också gjort att jag har fått reda på att jag har fler vänner som 

lider av liknande problem [...] när jag haft som värst så har jag liksom gått ut och 

pratat i sociala medier för att få lite stöd. Det har ju också gjort att jag har fått reda 

på att jag har vänner som har liknande problem [...] Börjar nån prata om saker, 

psykisk ohälsa eller smärtor eller liknande så är det fler som vågar öppna och berätta 

så det är ju bra. (Erik) 
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4.2 Subtema: Prata om det hjälper 

Männen berättar att det blir lättare att hantera smärtan om man pratar med andra om 

sina svårigheter. De säger att detta bidrar till att man slappnar av något och inte känner att det 

är lika jobbigt. Flera av männen upplever att det finns en positiv funktion i att prata med 

andra och att det leder till förbättrat mående och minskad smärtupplevelse: 

“Jag tror att många av oss känner oss så himla ensamma helt i onödan egentligen 

[...]. Jag önskar att folk skulle veta hur mycket det betyder att få prata om det här.” 

(Torsten) 

Att våga prata om det gör ju att det blir ett verktyg... man lyssnar på sig själv lite 

grann för man tänker efter och [...] pratar man om det så blir det ju också lättare att 

hantera och då blir inte smärtan lika stark [...]. Att våga prata om det gör ju att man 

vågar tänka efter. “Hur känner jag? Hur mår jag idag? Har jag ont idag?” Och det 

gör ju också att man kanske kan slappna av i det och inte tycka att det är lika jobbigt. 

(Erik) 

4.3 Subtema: Andras respons betyder mycket 

Männen berättar att det är skönt när omgivningen visar stöd och förståelse och det 

finns en önskan att någon ska finnas där. Några män beskriver att partners och vänner kan ha 

en viktig stödjande roll:  

Jag tänker att som partner om man märker att ens partner har ont i ett sånt här 

sammanhang att man kan göra väldigt mycket bara genom att bereda plats. Att visa 

på nåt sätt att det är okej att öppna sig om såna här saker. Att det är okej att prata om 

även väldigt intima saker och så liksom, att det är okej att berätta för mig att du har 

problem med nånting som... även om du har nåt problem som känns pinsamt och 

privat så finns jag här för dig och lyssnar på dig liksom... det betyder väldigt mycket. 

(Torsten) 
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Ibland händer det att männen får ett dåligt bemötande då de söker stöd hos sin 

omgivning. Några av männen säger att det finns risk att den andra parten inte förstår eller att 

denna inte kan ta emot informationen på ett bra sätt. Detta, menar de, kan leda till att man 

inte känner sig lika manad att prata med andra om det i fortsättningen. Vissa män uttrycker 

även en rädsla för att omgivningen ska tolka det som att man har en könssjukdom, vilket gör 

att man är försiktig med vem man berättar för. Torsten berättar om att han tidigare kände 

motstånd till att prata om problemen och att det fortfarande finns en rädsla för att bli till 

åtlöje:  

Det som skulle kunna hända är ju om jag har missbedömt nån helt totalt liksom om 

nån skulle få för sig att jävlas med mig för det här eller nånting sådär... men det har 

inte hänt hittills och som sagt, jag är ganska försiktig med vem jag berättar det här 

för [...]att de skulle bedöma läget fel och tänka att det här är nånting man kan skoja 

om. (Torsten) 

Erik vittnar om ett exempel där mottagandet från omgivningen var bristfälligt: 

Jag pratade med några arbetskamrater om det när jag hade som värst förra våren 

och då var dom såhär ‘men det är bara att bita ihop’ [...] och jag ba ‘nej, det kanske 

man inte ska göra” det kanske inte är så jävla nyttigt [...] för den psykologiska sidan 

av saker och ting och hur man mår och den mentala sidan liksom. 

De flesta av männen poängterar dock att det oftast tas emot bra då man berättar om 

sin smärtupplevelse för andra, som för Torsten: “Alla som jag har sagt det till har tagit emot 

det väldigt bra och det har ju lett till att jag nu inte alls är lika nervös att berätta det för nya 

människor längre.” 

5. Huvudtema: Vården kantas av osäkerhet  

Huvudtemat beskriver männens upplevelse av de vårdprocesser de har gått igenom 

kopplat till underlivssmärta. Temat innefattar subteman smärtan tas inte på allvar och önskan 

om besked och en väg framåt. Smärtan tas inte på allvar handlar om bemötandet man får från 
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vården och upplevelsen av att inte bli tagen på allvar. Flera män säger att de får intrycket att 

vården vill väl, men att det verkar saknas kunskap om underlivssmärta. Önskan om besked 

och en väg framåt beskriver att flera män önskar tydligare besked kring smärtan, mer 

vägledning i vårdprocessen och att det är jobbigt att få upp hoppet om att bli frisk då ingen 

behandling fungerar. 

5.1. Subtema: Smärtan tas inte på allvar  

Männen upplever att de sällan blir tagna på allvar i mötet med vården och att de 

ibland blir bemötta på ett okänsligt vis: 

Besöket hos urologen var väl inte… han var trevlig och verkade kunnig men det 

kändes som sagt att bedside manners inte var top notch, eehm… min känsla var som 

sagt att “ja det här är ditt liv nu”. (Staffan) 

De berättar att det ofta görs en undersökning för att utesluta cancer, men att man 

sedan lämnas utan uppföljning eller vägledning kring vad som ska ske härnäst. Flera av 

männen beskriver också hur väntetid kan ställa till det genom att deras symptom och 

smärtintensitet minskat när man väl får komma till en specialist. De menar att detta leder till 

att problemet inte ses som lika allvarligt. Några män har också sökt specialistvård i flera 

städer eftersom de upplever att de inte har fått tillräcklig hjälp på sin hemort. Männen 

beskriver att de har fått kämpa med att bli tagna på allvar och några har fått söka vård 

upprepade gånger för att få tid hos specialist: 

Jag fick ju gå till min vårdcentral flera gånger och de konstaterade samma sak och 

till slut gick jag till akuten och satte mig där och sa att “det här går inte längre, nu 

behöver jag hjälp” och då fick jag ju hjälp där [...] på primärvården tycker jag ju 

personligen... där skulle de behöva göra mycket mycket mycket mer, i både 

bemötande men framförallt i ja, ser man att man har en patient som kommer åter 

flera gånger så kanske man behöver fundera kring differentialdiagnostik och det 
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upplever jag inte alls att de har gjort… de har ju liksom inte tagit mig seriöst på det 

sättet. (Mange) 

Självaste bemötandet jag fick var ju [...] väldigt bra, det var liksom, jag fick snabbt 

komma i kontakt med läkare som liksom undersökte det… men det var ju inte några 

liksom exakta uppföljningar som man fick efter det… ja man fick ju inte något riktigt 

svar på liksom vad det var helt enkelt… så det kändes ju liksom som det var en 

kombination av nån typ av okunskap i området och, ja ovisshet om liksom hur man 

ska ta det vidare när symptomen är så liksom lindriga för det är ju… det jag fick 

känslan av var att antingen så kommer du in och det är liksom något akut problem 

och då måste det fixas snabbt snabbt snabbt eh… annars så är det liksom inte alls ett 

problem. (Emil) 

Vissa män upplever att läkarna ibland uppfattar problemen som pinsamma vilket gör 

att man som vårdsökande uppfattar det likadant. De berättar att detta kan leda till att man drar 

sig för att söka vård i fortsättningen: 

I och med att jag inte fått så jättebra bemötande eller liksom, jag har ju inte fått hjälp 

direkt mot mina problem så har jag ju känt “vad är det för jävla mening att söka 

hjälp” eh liksom… jag tar några värktabletter och ligger still så brukar det bli bättre 

efter några dagar liksom. (Erik) 

5.2. Subtema: Önskan om besked och en väg framåt  

Männen upplever att de sällan får en tydlig diagnos eller klara besked kring vad deras 

smärta beror på. Några påpekar att denna otydlighet skapar oro kring smärtans potentiella 

konsekvenser, som rädsla för att det skulle kunna leda till infertilitet. Männen beskriver också 

en frustration över att det inte finns något effektivt botemedel. Staffan illustrerar detta 

förlopp: “...skönt att han sa att det inte var nånting allvarligt, men jobbigt att det inte finns 

nån direkt tydlig eller bevisad behandling för det”. Även om männen upplever det tungt att få 

reda på att ingen effektiv behandling finns i nuläget, så verkar det ändå bättre än att få falska 
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förhoppningar om att bli frisk. Torsten upplever detta som den värsta aspekten av att leva 

med smärtan: 

Som de här läkarna som har sagt till mig på typ två olika sätt att “det här kommer 

ordna sig, det här kommer gå över”... de tänkte säkert att de hjälpte mig på nåt sätt 

men det gjorde de inte… det är två av de värsta grejerna som har hänt mig i det här 

liksom [...] den andra gången det hände, jag tror det var en läkare som sa nånting 

under processen liksom att “ja men det här kommer att ordna sig” liksom… och då 

tror jag att jag protesterade lite den gången och sa liksom såhär “nej men snälla säg 

inte det om du inte vet” liksom… “för det här är jobbigt för mig och då om jag ska 

ställa in mig på att det kommer att bli bra” liksom… då är det lättare i så fall att 

försöka ställa in sig på att “det här kommer inte gå att fixa, det kommer inte gå att 

ordna det här utan du får lära dig att leva med den här smärtan bara”. 

Männen upplever en brist på vägledning vidare i processen efter vårdbesök. De 

berättar att vården skriver ut antibiotika och smärtstillande vilket kan hjälpa för stunden men 

inte långsiktigt. Dock saknar de uppföljningssamtal på hur läkemedlet har fungerat. De 

önskar också få veta hur vårdprocessen ska fortskrida efter besök och hade gärna fått 

problemet förklarat på ett mer pedagogiskt sätt. Några av männen berättar att otydlighet kring 

vårdförloppet och informationsbrist leder till en osäkerhet kring om man själv ska söka upp 

vården igen och om det är rätt eller fel att göra det: 

Jag kände mig lite bollad mellan när jag hade varit till vårdcentralen, sen gick jag till 

urologen, sen visste jag inte riktigt vad… kommer vårdcentralen kalla mig igen eller 

ska jag ta kontakt med dem? [...] där var det nog lite osäkerhet liksom såhär “jaha 

vad händer nu?”... att jag inte visste vad nästa steg skulle vara. [...] uppföljning, 

vägledning, såhär ser processen ut typ… det kunde nog varit bra. [...] men så blir det 

ju lite hopplöst att få det beskedet också att det inte är så mycket man kan göra typ, 

utan det är såhär det är… att det är bara acceptera ungefär… jag tror att jag fick 
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liksom inget medskick hur jag ska acceptera det här utan det var bara såhär “det är 

bara att acceptera” ungefär… alltså inget såhär ACT eller nåt sånt utan det var bara 

att “ja det är såhär det är... punkt”, typ. (Staffan) 

Då hamnar man lite i limbo för det är ingen som vill säga heller att det här är ett  

permanent smärttillstånd och du behöver metoder för att lära dig att hantera kronisk 

smärta… det är aldrig någon som har föreslagit att [...] du kanske ska prova att gå 

på en smärtklinik eller du kanske ska [...] söka dig till en stödgrupp för 

smärtpatienter. (Torsten) 

Diskussion 

Sammanfattning av resultat 

Syftet med studien var att öka förståelsen kring mäns subjektiva upplevelse av att leva 

med underlivssmärta. Männen har i individuella intervjuer fått dela sina berättelser. I 

analysen skapades fem huvudteman: smärtan rubbar det dagliga livet, en klassisk man har 

inte problem där nere, smärtan blir något man måste förhålla sig till, hjälpsamt att inte 

känna sig ensam och vården kantas av osäkerhet. Tillsammans sammanfattar de 

upplevelserna som männen har delgivit.  

Resultatet visar en komplex problembild som påverkar många områden i livet. 

Upplevelsen av att manlig underlivssmärta är ett tabubelagt område återkommer i samtliga 

huvudteman. Det är också tydligt att psykologiska och sociala faktorer påverkar vilken 

inverkan smärtan har på deras liv, som exempelvis undvikande, katastroftänkande och socialt 

stöd.  

I diskussionen jämförs först resultatet med tidigare forskning, sedan förs en 

fördjupande diskussion utifrån vår psykologiska förförståelse samt tankar kring framtida 

forskning. Studien avslutas med en diskussion kring studiens styrkor och svagheter och 

slutsats. 
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Studiens resultat i relation till befintlig forskning 

Huvudtema 1: Smärtan rubbar det dagliga livet  

Detta tema visar de aspekter av männens dagliga liv som påverkas av smärtan. 

Resultatet visar tydligt att arbete, rörelse, mående, sex och relationer påverkas. Dessa fynd 

överensstämmer till stor del med den kvalitativa forskning som finns att tillgå. Framförallt 

bekräftar subteman sex och relationer störs och sociala åtaganden påverkas flera aspekter 

som Jonsson & Hedelin (2008) tar upp i sin studie. Deras resultat visar att männen upplever 

sexuell dysfunktion och minskad sexuell tillfredsställelse vilket bekräftas av vår studie där 

flera av männen beskriver smärta vid sex, och i vissa fall med sexuell dysfunktion som 

konsekvens. Några beskriver också hur smärtan hindrar sexuell njutning eller att man rentav 

avstår på grund av dyspareuni eller rädsla för potentiell smärta. Resultatet överensstämmer 

också avseende att relationer påverkas negativt av smärtan, genom att sämre humör kan gå ut 

över ens partner eller närstående. Socialt umgänge kan även det begränsas av att man isolerar 

sig när man mår dåligt. Beskrivning av urinträngningar som leder till undvikande av sociala 

sammankomster är även det ett överensstämmande fynd.  

Beträffande humöret går upp och ner med smärtan återfinns delar av vårt resultat i 

tidigare studier. Brünahl et al. (2017) visar att det finns ett utbrett lidande hos män med 

underlivssmärta. Detta är tydligt även i vårt resultat. Visserligen har vår studie inte undersökt 

prevalensen av diagnostiserad psykiatrisk problematik, men mönstret är detsamma: att många 

känslor som kan försämra ens livskvalitet finns hos samtliga deltagare. Uppgivenhet, 

hopplöshet, irritation, frustration, nedstämdhet, ilska, oro, rädsla samt tankar som “jag orkar 

inte mer” och “det här är så jävla jobbigt” återkommer i studien och de är alla exempel på 

uttryck för det lidande som smärtan för med sig. För de flesta män i vår studie ökar dessa 

känslor i samband med att smärtnivån ökar. Likaså verkar upplevelsen lättare att hantera när 

smärtan är låg då dessa känslor minskar i intensitet. Minskad livskvalitet på grund av 
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underlivssmärta kan således antas i vårt resultat, vilket även visas i bland annat Gasperi et al. 

(2017) och Riegel et al. (2014).  

Huvudtema 2: En klassisk man har inte problem där nere 

I vår studie berättar flera av männen att smärtan känns orättvis. De upplever att 

självbilden påverkas negativt av smärtan och att den påverkar självförtroendet i vissa 

situationer. Särskilt påfallande är att några av männen förklarar att smärtan har bidragit till att 

de känner sig gamla och bräckliga och att de inte upplever sig lika fysiskt kapabla som innan 

smärtan. Denna upplevelse stämmer överens med tidigare resultat som visar att 

underlivssmärta kan ha negativ inverkan på självförtroende (Jonsson & Hedelin, 2008). 

Huvudtema beskriver även att männen upplever manlig underlivssmärta som ett 

stigmatiserat område. Denna upplevelse stämmer överens med liknande kvalitativ studie av 

Wood et al. (2017) där män med underlivssmärta rapporterade att de upplever ämnet 

tabubelagt. Deras studie visade att männen påverkades negativt av maskulinitetsnormer, 

särskilt i vårdsammanhang. Dessa män upplever det svårt att tala med omgivningen om sina 

problem eftersom det går emot normbilden av hur en man ska vara. Liknande upplevelser 

rapporteras i vårt resultat där männen berättar att det finns påtagliga skamkänslor som gör att 

man drar sig från att söka hjälp, både från närstående och vården. Gör man det finns det risk 

att man uppfattas som udda. Normer som att man “inte ska prata om sitt kön” och att man 

“inte är en man om man har problem” verkar påverka möjligheten att få hjälp för smärtan. 

Mer kunskap kring liknande föreställningar och upplevelser kring maskulinitet menar Wood 

et al. (2017) är avgörande för att bättre förstå denna smärtproblematik. Även vår studies 

resultat påvisar att maskulinitetsperspektiv och frågor kring stigmatisering i relation till 

manlig underlivssmärta är relevant att undersöka vidare för att bättre förstå målgruppen samt 

för att förbättra möjligheten till stöd och vård. 
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Huvudtema 3: Smärtan blir något man måste förhålla sig till 

Detta huvudtema beskriver hur olika förhållningssätt kan påverka smärtupplevelsen. 

Vårt resultat antyder flera kopplingar mellan psykologiska faktorer och smärtupplevelse. 

Copingmekanismer som acceptans, katastroftänkande och överdriven uppmärksamhet på 

smärta visas i vår studie såväl som i tidigare forskning (se t. ex. Jonsson & Hedelin, 2008; 

Eccleston & Crombez, 2007; Roelofs, Peters, Patijn, Schouten & Vlaeyen, 2004). Fynden 

visar att den subjektiva smärtupplevelsen förändras och även graden av mående påverkas av 

smärtan, beroende på vilken copingstrategi som kan användas.  

Männen i vår studie har i någon utsträckning behövt acceptera situationen de befinner 

sig i. De har behövt hantera och leva med osäkerheten kring att inte veta etiologin bakom 

smärtan. Vissa beskriver att man tvingats acceptera sin situation. Liknande fynd finns i 

Jonsson och Hedelins (2008) studie där männen berättar att de med tiden har fått en mer 

avslappnad attityd och inställning till smärtan.  

Att använda sig av meditation, som beskrivs av en av männen i vår studie, lyfts fram i 

Wood et al. (2017) som en adaptiv copingmekanism för smärtan. Adaptiv i betydelsen att 

smärtan blir lättare att hantera och att upplevelsen av smärta inte påverkar en lika negativt 

som annars. Meditation verkar alltså kunna vara hjälpande för att få mer kontroll över 

situationen. Vidare menar Jonsson och Hedelin (2008) och att utvecklandet av effektiva 

copingmekanismer, som acceptans och meditation, gör det möjligt att uppnå hög livskvalitet 

trots den kroniska smärtan. 

Oro och katastroftankar förefaller vara betydande inslag i tillvaron för män med 

underlivssmärta. Smärtkatastrofiering har i tidigare forskning visats kunna förklara 27% av 

variansen i intensitet i manlig underlivssmärta (Pereira et al., 2017). Minskat katastrofierande 

bör således även leda till minskade symptom (Krsmanovic et al., 2014). Vårt resultat 

bekräftar att sådana kognitioner kan vara av stor vikt i hur smärtan upplevs. I vår studie 

verkar majoriteten av innehållet i katastroftankarna vara centrerade kring att smärtan 
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potentiellt kan innebära en än större inverkan på fortsättningen av ens liv. Tanken på att 

smärtan kan komma när som helst skrämmer. Detta syns även i Wood et al. (2017). Männen i 

vår studie uttrycker även att smärtan är mer hanterbar om de vet att den inte är farlig, vilket 

överensstämmer med Jonsson och Hedelins (2008) resultat.  

Enligt flera av männen i vår studie påverkas smärtupplevelsen av graden av 

uppmärksamhet man tillägnar den. En aspekt av detta är att smärta i underlivet ges ökat fokus 

eftersom det är ett område där man generellt är mer uppmärksam på avvikande smärtsignaler. 

Då en person är extra uppmärksam på smärta kan det bli lättare att notera den, så kallad 

hypervigilans, vilket även kan göra att smärtan ökar i intensitet (Roelofs et al., 2004). Några 

av männen nämner att fastän smärtan inte är närvarande för tillfället, så kan den bli 

närvarande om man känner efter tillräckligt mycket. Detta indikerar vidare att kognitioner 

kan påverka smärtupplevelsen, vilket både Jonsson och Hedelin (2008) och Wood et al. 

(2017) lyfter i sina studier.  

Ytterligare en intressant aspekt är att några av männen i vår studie vittnar om att 

smärtan känns mer vid onani än vid sex med partner. När man onanerar ges mer utrymme för 

uppmärksamhet och tankar på smärta. Vid sex med annan part verkar fokus och kognitivt 

utrymme tas över av en gemensam stark upplevelse, känslointryck och fysiologiska 

sensationer. Hur uppmärksamheten tenderar att riktas verkar alltså göra skillnad i 

smärtupplevelsen. Denna aspekt gällande sex är inget vi har hittat i tidigare studier. 

Huvudtema 4: Hjälpsamt att inte känna sig ensam  

Att vara ung, tänka att man inte borde ha problem samt att inte veta att andra har 

liknande problem kan göra att man känner sig ensam. Det verkar finnas en lugnande funktion 

i att få höra från andra män att de lever med liknande smärta. Detta leder till att männen 

upplever minskad oro och att man lättare vågar utmana normen att inte berätta. Denna 

intressanta aspekt har tidigare forskning inte tagit upp. 
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Männen menar också att det kan vara hjälpsamt i sig bara att få prata om smärtan med 

andra. Att våga prata om det med andra kan leda till att man känner sig lugnad och att man 

lättare kan hantera sin smärta. Detta pekar på vikten av socialt stöd för yngre män med 

underlivssmärta och Wood et al. (2017) beskriver att användningen av socialt stöd kan vara 

en adaptiv copingmekanism om man lever med underlivssmärta. Att istället uppleva lågt 

socialt stöd verkar predicera lägre livskvalitet hos män med CP/CPPS (Nickel et al., 2008). 

Männen i vår studie berättar att de uppskattar stöd från partners men att det kan vara svårt för 

partners att bemöta på rätt sätt. Tidigare studier har nuddat vid detta ämne och visar att 

ängsligt bemötande från en partner kan ha inverkan på upplevelsen av hur handikappande 

smärtan är (Ginting, Tripp, & Nickel, 2011). Flera av männen i vår studie berättar att de 

upplever brister i stödjande respons från sin omgivning, vilket även har rapporterats av andra 

män med underlivssmärta (Wood et al., 2017). 

Huvudtema 5: Vården kantas av osäkerhet. 

Resultatet från vår studie visar att männen känner stor besvikelse för vården och den 

vårdprocess man genomgår, vilket även tidigare studier visar (Jonsson & Hedelin, 2008; 

Wood et al., 2017). Det finns en generell upplevelse kring att vården är tafatt och att det 

saknas kunskap om underlivssmärta som inte kan botas medicinskt. Vissa av männen 

upplever att det experimenteras med medicinering och behandlingsrekommendationer och de 

tolkar detta som ett bevis på bristande kunskap kring vad som har effekt. Jonsson och 

Hedelin (2008) fann i sin studie att män med underlivssmärta föredrar att få raka och tydliga 

besked kring vad smärtan är och vad den innebär. Även männen i vår studie vittnar om att 

tydlighet är att föredra framför vaga besked eller falska förhoppningar. Det bästa och mest 

tydliga besked man verkar kunna få från vården är att det inte är livshotande och männen 

beskriver det som förlösande när man får reda på att smärtan inte är farlig.  

Känslan av att inte bli tagen på allvar av vården stämmer överens med det Wood et al. 

(2017) fann i sin studie där männen angav att ett bristfälligt bemötande i vården skapar 
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missnöje och oro kring vårdprocessen. Även männen i vår studie talar om ett icke-

validerande bemötande och männen känner att smärtan inte blir tagen på allvar. En 

vårdprocess utan riktning skapar oro och bemötandet kan göra att man blir allt mindre 

benägen att söka vård. Hela detta moln av ovisshet är rimligtvis en av förklaringarna till att 

männen känner sig bortprioriterade av vården. 

Fördjupad diskussion 

Konceptualisering av manlig underlivssmärta 

Denna studie ämnade undersöka yngre mäns upplevelse av underlivssmärta, snarare 

än att försöka förklara psykosociala faktorers unika funktion. Därför gjorde vi ett aktivt val 

att inte konceptualisera manlig underlivssmärta utifrån en teori eller modell. Med det sagt 

finns det dock flera etablerade modeller som konceptualiserar kronisk smärta och som kan 

passa även för underlivssmärta. Vårt resultat visar att stora delar av det männen rapporterar 

gällande psykologiska faktorer liknar andra kroniska smärttillstånd. Männen i vår studie 

berättar och ger specifika exempel som skulle kunna appliceras i psykologiska modeller för 

kronisk smärta. Ett exempel är rädsla-undvikande-modellen som bland annat visar hur 

katastroftankar, uppmärksamhet och undvikande hänger ihop vid smärtproblematik (Vlaeyen 

& Linton, 2000). Communal coping model är en annan modell där katastrofiering, både 

tankar och delgivna tankar, har del i smärtproblematiken (Sullivan et al., 2001). Enligt 

modellen är katastrofiering ett interpersonellt copingbeteende som syftar till att få 

känslomässigt stöd. Då man får det känslomässiga stödet förstärks copingbeteendet. Detta gör 

att smärtan vidmakthålls då den och katastrofieringen ständigt får uppmärksamhet från den 

närstående. Även denna modell skulle vara intressant att undersöka vidare i ljuset av de fynd 

om interpersonella faktorer och socialt stöd som har gjorts i vår studie.  

Ytterligare en aspekt att undersöka vidare är betydelsen av acceptans i 

smärtupplevelsen. Männen i vår studie berättar hur vägen till acceptans av att leva med 

underlivssmärta kan vara krokig, men att det i slutändan kan vara avgörande för om man 
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utvecklar ett adaptivt förhållningssätt till smärtan eller ej. De nämner att acceptans kan bidra 

till att minska smärtupplevelsen och det är därför intressant att få reda på mer kring detta. 

Parallellt med att undersöka acceptans vore lämpligt med studier som undersöker och frågar 

mer direkt kring vilka förhållningssätt och copingbeteenden som fungerar för att dämpa 

smärtan, då somatiska vårdinsatser inte kan behandla eller bota. Acceptans förefaller vara en 

positiv faktor och rimligtvis finns fler tekniker och förhållningssätt som män med 

underlivssmärta anser hjälpsamma.  

En modell där acceptans ses som en adaptiv copingmekanism är interpersonal 

emotion regulation model, som konceptualiserar kvinnlig underlivssmärta (Rosen & 

Bergeron, 2018). Den förklarar hur kvinnans sociala kontext och interpersonella faktorer 

påverkar val av copingmekanism, och slutligen även smärtupplevelsen. Maladaptiva 

copingbeteenden som nämns är undvikande och katastrofierande. Då vi i vår studie har funnit 

flera likheter mellan kronisk manlig och kvinnlig underlivssmärta bland annat gällande 

copingbeteenden och interpersonella faktorer, är det rimligt att tänka att denna modell skulle 

kunna studeras även för att få försöka förklara manlig underlivssmärta. 

Vi vill med detta resonemang poängtera att resultatet tydligt indikerar en röd tråd av 

psykologiska och sociala faktorers medverkan i smärtupplevelsen. Med detta sagt är det 

utanför denna studies frågeställning att anpassa och förklara resultatet utifrån en modell. 

Däremot vill vi uppmuntra framtida forskning att vidare undersöka ämnet utifrån de modeller 

som presenteras ovan.  

Stigma och stereotyper  

Männen vittnar om hur stereotyper och stigma kring det manliga könet påverkar 

möjligheten att få stöd från omgivningen. Enligt några av männens berättelser finns dessa 

med som ett filter i många situationer. De nämner inre upplevelser, såsom att man inte är en 

riktig man om man har problem med sitt underliv. De nämner även yttre upplevelser, som att 

respons från omgivningen blir bristfällig. Dessa perspektiv verkar lägga extra press på 
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problematiken och man undviker helst att berätta för andra. Även i kontakt med vården kan 

stigma finnas som ett filter i bakgrunden och påverka huruvida man får lämplig vård eller ej. 

Detta verkar skilja sig från andra kroniska smärttillstånd som inte upplevs lika skambelagda 

eller pinsamma. Till viss del verkar alltså stereotyper och stigma hindra gruppen yngre män 

med underlivssmärta från att få adekvat stöd, både från sin omgivning och från vården, vilket 

kan påverka smärtupplevelsen. Visserligen föreligger stigma kring många andra 

smärttillstånd men något i dessa mäns berättelse avslöjar att känsligheten kring det manliga 

könet har en särskild påverkan.  

Att dela sin smärta med andra  

Det verkar som att denna grupp yngre män till stor del tvingas leva med sin smärta i 

det fördolda. Trots att männen berättar att det är lugnande att prata om det med andra finns 

det samtidigt ett tydligt motstånd, som kantas av skamkänslor. Att berätta för nära och kära 

att man har ont i ryggen är inte lika tabubelagt som att säga att man har ont i sitt underliv. När 

bemötandet från omgivningen uppfattas som något positivt, gör det att man vågar prata med 

fler om sina problem. Ett icke-validerande bemötande kan istället ha motsatt effekt. För att 

skapa förutsättningar för bättre bemötande är det viktigt med informationsspridning kring 

ämnet. Detta kan bidra till att män med underlivssmärta får ökad kunskap kring ämnet och 

inte att de inte känner sig lika ensamma i problematiken. Det kan även över tid påverka 

omgivningens respons och samhällets stereotypa bilder av det manliga könet. En minskning 

av stigma och förlegade stereotyper kan leda till att fler män med underlivssmärta känner 

kraft, stöd och vågar göra det de nämner som hjälpsamt: att prata om det med andra.  

Studiens styrkor och svagheter 

Fler yngre män kan nyansera resultatet 

En svaghet med denna studie kan vara att antalet deltagare är begränsat. Även om 

Levitt, Motulsky, Wertz, Morrow, & Ponterotto (2017) menar att det inte finns något 

minimum antal deltagare för kvalitativa studier så rekommenderar andra kvalitativa forskare 
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att TA bör innefatta minst sex deltagare (Braun & Clarke, 2013). I vår studie deltog fem 

personer. Trots att Langemar (2008) poängterar att deltagarantal inte är avgörande för en 

kvalitativ studies validitet så kvarstår dock frågor kring mättnad i informationsmängd. Det är 

troligt att fler deltagare kunde ha bidragit med ytterligare aspekter som skulle ha skiftat vårt 

fokus till andra teman.  

Att enbart en deltagare är under 30 år kan ses som en svaghet. Att fånga upp fler män 

i yngre ålder hade kunnat minska medelåldern i studien och därmed stärka teorier kring just 

yngre mäns upplevelse. Det kunde även ha bidragit till att vi kunde ha sett fler nyanser kring 

hur personer, som just tagit steget in i vuxenlivet, förhåller sig till underlivssmärta. Dock 

fanns viss variation inom deltagargruppen. Männen i vår studie skiljer åt sig vad gäller ålder, 

smärtduration och symptombild. Ett exempel på hur detta kan ha påverkat resultatet är att en 

deltagare upplever urinträngningar som en del av den huvudsakliga problematiken, vilket 

bidrar med perspektiv som de andra deltagarna inte har erfarenhet av. En annan deltagare 

lever i samkönat förhållande och bidrog därför med perspektivet kring att vara homosexuell 

man och leva med underlivssmärta. Spridningen i ålder och smärtduration hos deltagarna var 

relativt god sett till antalet deltagare. Flera delar av beskrivna upplevelser delades av männen 

vilket kan anses empiriskt värdefullt.  

Bias i urval 

Då rekrytering skedde via annonsering och deltagande baseras på frivillighet kan det 

ha funnits ett bias i vilka män som valde att delta. Flera av männen i vår studie uttrycker att 

de är öppna med sin problematik. Det är möjligt att andra män som inte är lika öppna kring 

sina problem och som inte valde att ansöka till studien har ytterligare perspektiv att 

rapportera. Det är också rimligt att de män som accepterat sin smärta över tid har lättare att 

prata om ämnet än de som nyligen fått symptom, vilket kan ha gjort det svårare att fånga upp 

gruppen yngre män. Langemar (2008) menar att den slutgiltiga kvaliteten på en kvalitativ 

studie beror på huruvida urvalsprocessen är väl utförd och genomtänkt i förhållande till 
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studiens syfte. Vi ville undersöka upplevelser som var relevant ur ett psykologiskt perspektiv 

och lade stor vikt vid formulering av inklusion- och exklusionskriterier. Att enbart män som 

inte hade blivit hjälpta av medicin inkluderades i studien är ett exempel på ett kriterium som 

formulerades med hänsyn till detta. 

Fanns det mer information att hämta vid intervju?  

Langemar (2008) menar att det är vanligt att man utvecklar intervjuguiden över tid 

och i förhållande till den information som kommer fram då man utför kvalitativa intervjuer. I 

vårt fall var detta inte möjligt då intervjuerna skedde under en kort tidsram. Hade vi haft 

möjlighet att revidera intervjuguiden under processens gång är det möjligt att huvudfrågor 

och följdfrågor hade kunnat anpassas för att få ut mer relevant information kring intressanta 

aspekter som dök upp. Den snäva tidsramen ledde också till att vi inte initierade 

analysprocessen samtidigt som intervjuerna fortlöpte, vilket enligt Langemar (2008) kan vara 

en svaghet vid empiristyrd kvalitativ forskning. Trots att vi inte hann revidera intervjuguiden 

under analysprocessen fick vi utförliga svar från deltagarna som berättade öppet om sina 

upplevelser och datamängden ansågs riklig men ej mättad. Ytterligare en brist gällande 

datainsamling är att vi hämtade inspiration för intervjuguiden från andra studier. Detta kan 

vara en bidragande faktor till att mycket i vårt resultat liknar resultat från tidigare studier. 

Samtidigt var vi noga med att låta deltagarnas berättelse och upplevelse styra samtalet och vi 

använde intervjuguiden som en språngbräda för att stimulera dialog. 

Ett sparsamt utforskat smärtområde 

Den mest prominenta styrkan med denna studie är att den bidrar till att fylla det 

tomrum som finns i forskningen kring manlig underlivssmärta. Där saknas idag djupgående 

information om vilka konsekvenser smärtan har på de drabbade männens liv och därmed 

behovet av ökad förståelse. Även om vår studie inte bidrar med revolutionerande resultat 

erbjuder studien en mer tydlig inblick i hur dessa yngre män upplever underlivssmärta. 

Studien ger även goda uppslag för vidare forskning och teorier. Vårt resultat visar god 
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samstämmighet med tidigare forskning vilket enligt Langemar (2008) är en indikation på god 

validitet. Studien bekräftar ett antal fynd från tidigare forskning och vårt resultatet tar även 

upp några ytterligare aspekter. Att resultatet inte finner direkta motsägelser till tidigare fynd 

kan bero på att det inte finns så många studier på ämnet. Det kan även tyda på att det finns 

gemensamma upplevelser som delas av både yngre och äldre män med underlivssmärta.  

Slutsats 

Denna studie har undersökt hur det är att leva med kronisk underlivssmärta som yngre 

man. Smärtan påverkar livet på många plan och stigma är en utmärkande del av upplevelsen. 

Att både psykologiska och sociala faktorer verkar spela stor roll i hur smärtan upplevs är 

tydligt i resultatet. Därför bör sådana faktorer integreras i multimodala behandlingsmetoder, 

vilka skulle kunna vara hjälpsamma för denna grupp män. 

Studien har hjälpt till att fylla en liten del av den kunskapslucka som finns kring yngre 

mäns underlivssmärta, men mycket finns kvar att göra. Vi hoppas att studien kan inspirera till 

vidare forskning på ämnet för att möjliggöra ytterligare steg i utvecklandet av effektivare 

behandlingar för män med underlivssmärta. 
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Bilaga 1: ansökningsformulär 
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Bilaga 2: NIH-CPSI formulär 
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Bilaga 3: intervjuguide 

INTERVJUGUIDE STUDIE UNGA MÄN UNDERLIVSSMÄRTA - Semi-strukturerad intervju 
 
Psykologiska mekanismer 
*Kan du beskriva din smärta? (intensitet, lokalisering) 
 
*Hur länge har du levt med smärtan? 
 
*Vad innebär det för dig att leva med underlivssmärta? 
 
*Vilket/vilka områden i livet påverkas mest av smärtan? 
 
*Vad är det värsta med att leva med underlivssmärta? (fråga mer om exempel) 
 
*Vad gör du för att hantera din smärta? 
 
 
*Hur har ditt liv förändrats sedan smärtan började? 
 
*Finns det bra perioder när du inte påverkas av smärtan? 
 
*Hur påverkar smärtan bilden av dig själv? 
 
Relationer 
*Hur påverkar smärtupplevelsen dina relationer? 
 
*Hur påverkar smärtan ditt sexliv? 
 
*Pratar du med andra om din smärta? 
 
Vård och information 
*Har du mottagit medicinsk behandling? 
 
*Hur upplever du den vård/behandling du fått? 
 
*Vad tänker du att du skulle behöva från vården? 
 
*Vad skulle du vilja att andra känner till om manlig underlivssmärta? 
  
 
 
*Finns det något du vill lägga till utifrån dagens samtal, något vi inte har berört?  
 
Avslutande 
*Hur ser du på framtiden? 
 
*Avsluta med att be deltagaren välja pseudonym till studien, något som ej kan spåras till 
individen. 
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Bilaga 4: samtycke och information 

SAMTYCKESFORMULÄR – ATT LEVA MED UNDERLIVSSMÄRTA 
 
Underlivssmärta är ett vanligt förekommande problem bland män. Syftet med studien är att 
öka vår förståelse kring tankar, känslor och upplevelser som är kopplade till att leva med 
underlivssmärta. Målet är att utveckla kunskapen kring mäns upplevelse av underlivssmärta, 
att bidra till forskningsområdet samt att i förlängningen bidra till underlag för att skapa nya 
effektiva behandlingsformer. 
Studien har genomgått en intern etisk granskning vid Örebro universitet. 
  
  
Om Ditt deltagande 
Samtalet spelas in och antecknas. Allt material kommer att avidentifieras (göras anonymt) 
vid bearbetning av material och pseudonymer används. Det inspelade materialet, 
anteckningar och frågeformulär kommer att förvaras inlåst och konfidentiellt på Örebro 
Universitet och det är enbart tillgängligt för berörda forskare. Ingen obehörig kan således ta 
del av det som sägs under samtalet. 
  
Deltagande i studien är frivilligt och du kan närsomhelst avsluta ditt deltagande utan att 
ange skäl för detta, även mitt under intervju. 
  
Du kan välja om du vill bli kontaktad för att ta del av studiens resultat samt för att få 
möjlighet att kommentera resultatet. 
  
Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om 
dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att 
uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvariga: 
Forskningshuvudman: Örebro universitet 
Ansvarig forskare: Docent och leg. psykolog Ida Flink: ida.flink@oru.se 
Kontaktperson: Doktorand och leg. psykolog Linnéa Engman: linnea.engman@oru.se 
Projektsamordnare: William Jarting och Ludvig Sandberg: ungmanstudie@oru.se 
Personuppgiftsansvarig: Örebro Universitet 
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Härmed intygar jag att jag tagit del av skriftlig information om studien ”att leva med 
underlivssmärta”. Jag har informerats om studiens syfte, hur inspelningar och anteckningar 
förvaras samt att materialet avidentifieras.  
Härmed samtycker jag till att delta i studien samt hur mina personuppgifter behandlas i 
studien. 
 

Datum Ort 

Personnummer 

Underskrift 

Namnförtydligande 

 
 
Jag vill gärna bli kontaktad under våren 2020 för att få möjlighet att läsa och kommentera 
resultatet. 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
 
Jag vill bli kontaktad för framtida studier (exempelvis psykologisk behandling eller annan 
studie kring manlig underlivssmärta). 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
 
Om ja på någon av ovanstående, hur vill du att vi kontaktar dig? 
 
 

 Telefon (ange telefonnummer)_______________________________________________ 
 
 

 Mail (ange mailadress) 
______________________________________________________ 
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Bilaga 5: brev till deltagare 

 
Hej NAMN! 
 
Stort tack för att du ville bidra till vår studie! Nu börjar vi närma oss slutfasen och har 
sammanställt det vi har fått fram från intervjuerna. Om du är intresserad, kolla gärna igenom 
de delar där vi citerar dig och säg till om du tycker att det är något vi har missuppfattat, 
behöver förtydliga eller något du vill lägga till. Återkom innan 12/5 om du har några 
synpunkter. Sedan skickar vi ut studien när vi är klara i månadsskiftet.  
 
Återigen, tack för din medverkan! 
 
Hälsar Ludvig och William 
 
 

 

 

 


