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Eroticizing Inequality in the United States: The Consequences and 
Determinants of Traditional Gender Role Adherence in Intimate 

Relationships
Sanchez et al.

• Tittar på konsekvenserna av traditionella 
genusnormer  i sexuella relationer  

• Kvinnor i större utsträckning kopplat till 
undergivenhet-brist på sexuell autonomi

• Män i större utsträckning kopplat till 
dominans
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(Elmerstig et al, 2016)

• Fler män än kvinnor rapporterade att de var nöjda med sig själva och sin 
kropp (p<0.001)

• Fler kvinnor än män rapporterade att de ”kände sig underlägsen 
partnern vid sexuella situationer” (p<0.001)

• Fler män än kvinnor upplevde krav på att ta initiativ, vara ledande och att 
prestera för att vara ”bra i sängen”
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De som identifierade sig som kvinnor 
upplevde en social press att 

undervärdera sin egen njutning och 
fokusera på partners njutning i sexuella 

situationer 
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Masturbation Experiences of Swedish High School students-Gender 
Differences and Similarities (Driemeyer, Janssen, Wiltfang, Elmerstig, 2016)
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Masturbation Experiences of Swedish High School students-Gender 
Differences and Similarities (Driemeyer, Janssen, Wiltfang, Elmerstig, 2016)

• 99% av männen och 86% av kvinnorna rapporterade 
erfarenhet av onani.

• Fler kvinnor än män använde sig av föremål av onani
• Fler män än kvinnor fantiserade vid onani
• Fler män än kvinnor rapporterade orgasm vid onani. (orgasm 

”varje gång” 67% av männen och 35% av kvinnorna)
• Fler kvinnor än män rapporterade att det var lättare att få 

orgasm vid onani än vid andra sexuella aktiviteter.
• Vid clusteranalys framkom 3 grupper hos kvinnor och 2 

grupper hos män.
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Clitoris

Agarwal et al. Magn Reson Imaging Clin N Am 25 (2017) 435–455

Jackson et al Am J Obstet Gynecol 2019;221:519.e1-10.
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http://www.youtube.com/watch?v=YhoSUoZ_uJ0
Clitoris Betty Dodson
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http://www.youtube.com/watch?v=YhoSUoZ_uJ0
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FÖREKOMST AV VULVAVAGINAL SMÄRTA/OBEHAG 
ASSOCIERAT MED SEXUELLA SITUATIONER (SV) 

(10%- 49%)
• (SRHR2017, Folkhälsomyndigheten) ålder 16-84 år

19% (bisexuell), 12% (homosexuell), 11% (heterosexuell), 4% (transperson) 
har känt fysisk smärta vid sex eller efter de haft sex

• (Danielsson et al 2003) ålder 20-60 år
Senaste två åren upplevt smärta ibland till varje gång
19 %  (20-29 år)
15 %  (30-39 år)
13 %  (40-49 år)
10%   (50-60 år)

• (Thomtén 2014) ålder 18-35 år
33%  uppgav att de upplevt genital smärta de senaste tre
månaderna

(Elmerstig et al) ålder 13-24 år
43-49%  upplevt smärta och/eller obehag vid vaginalt sex
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GENITAL PAIN IN BI-HOMO-
HETEROSEXUAL WOMEN

• 839 lesbian, bisexual, and heterosexual 
women

• 18–45 years of age 
• Upplevelse av regelbunden vulva-vaginal 

smärta rapporterades bland 38,5% av
bisexuella, 28,2% av heterosexuella och 23,3 
% av homosexuella

• Diskussion om att det är mixed-sex 
relationship som ökar förekomsten. 

Blair et al 2015 Journal of Sex & Marital Therapy
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47% fortsatte ha vag.sex
trots smärta

Upplevde minskad
lust och upphetsning

Varför fortsätta ha 
vag.sex trots 

smärta?

Leva upp till en idealbild 
av att vara kvinna

Alltid vilja ha 
vag.sex

Inte förstöra för 
partnern

Kunna tillfredsställa 
partnern

Elmerstig E, Wijma B, Berterö C. Why do young women continue to have sexual 
intercourse despite pain? J Adolesc Health 2008;43:357-363

Elmerstig et al. PRIORITIZING THE PARTNER´S ENJOYMENT 
A population-based study on young Swedish women with experience of pain during 
vaginal intercourse. 2013. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 
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”A lot to fall back on”:experiences of dyspareunia among queer 
women

• Asymmetri i relationen
• Påverkade deras identitet
• Fördelar gällande kommunikation
• Anatomiska likheter med partner
• Tidigare erfarenheter av att vara normbrytande
• Påverkade penetrativt/omslutande sex men också 

utforskande sex, ett hot mot lusten
• Undvikande av sex, gav känsla av skuld

Ekholm et al 2021 Psychology & Sexuality
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Enkät
334 
1:a mätn. 18 år
Uppföljn. 24 år

VULVOVAGINAL SMÄRTA. VAD HÄNDER ÖVER TID?
Elmerstig & Ekdahl Preliminära resultat

15

Förväntningar vid sexuella situationer
vid 18 år och 24 år

1:a mätn.
n (%)

Uppföljn.
n (%) p-value

Svårt att säga nej till sex om partner 
vill

57 (20.6) 69 (24.9) ns

Är missnöjd med hur kroppen ser ut
när de har sex

120 (42.6) 142 (50.4) 0.021

Känner sig underlägsen partner när
de har sex

39 (14.0) 39 (14.0) ns

Tycker att partnerns tillfredställelse
är viktigare än deras egen

192 (69.3) 166 (59.9) 0.009

Elmerstig & Ekdahl Preliminära resultat

16



2022-04-30

9

Erfarenheter av vulvovaginal smärta vid 18 år och 24 år

1:a mätn.
n (%)

Uppföljn.
n (%)

Erfarenhet av smärta vid vaginalt
sex

155 (54) 141 (43)

Fortsätter ha vaginalt sex trots 
smärta

75 (48.4) 90 (63.8)

Låtsas njuta trots smärta 37 (23.9) 31 (22.0)

Berättar inte för partner om 
smärtan

47 (30.3) 20 (14.2)

Elmerstig & Ekdahl Preliminära resultat
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Enkät
334 
1:a mätn. 18 år
Uppföljn. 24 år

VULVOVAGINAL SMÄRTA. VAD HÄNDER ÖVER TID?
Elmerstig & Ekdahl Preliminära resultat

93 st (32.2%) Smärtfria båda gångerna

73 st (25.3%) Tillfrisknat (smärta 1:a mätningen- smärtfri 
uppföljn)

41 st (14.2%) Utvecklat smärta (smärtfri 1:a mätningen-
smärta uppföljn)

82 st (28.4%) Smärta båda gångerna
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Jämförelse mellan grupperna smärta båda gångerna och smärtfria
båda gångerna

Smärta
båda

gångerna
(n=82)
n (%)

Smärtfri
båda

gångerna
(n=93)
n (%)

p-value

Svårt att säga nej till sex om partner 
vill

29 (35.8) 12 (13.3) 0.001

Missnöjd med sitt sexuella
välbefinnande

16 (19.5) 8 (8.6) 0.036

Försöker undvika sexuell kontakt med 
partner

19 (25.0) 5 (5.6) 0.001

Känner sig olycklig när det gäller
sexuella aspekter i livet

38 (46.3) 17 (18.3) 0.001

Det är inte skönt att ha sex 16 (19.5) 6 (6.4) 0.001

Elmerstig & Ekdahl Preliminära resultat
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Thomtén & Linton 2013
Ekdahl 2017

Minskad lust, upphetsning,
Orgasm
Skuld och skam 

”Jag kommer aldrig kunna ha sex”
”Det är bara mitt fel”
”Min partner kommer att lämna mig”
”Jag kommer aldrig att bli bra”

Utveckla 
alternativa 
sexuella beteenden

Fear avoidance modellen

(Hyper vigilance) 

Anpassning
Fear avoidance modellenFear avoidance modellen

Anpassning

Utveckla 
alternativa 
sexuella beteenden

20



2022-04-30

11

FAR -Rädsla undvikande---------------Uthärdande
Engman, et al Avoiding or enduring painful sex? 2018; Elmerstig et al 2008;2013

Smärta

”Skada” 
Penetration

Katastroftankar

”Jag kommer aldrig kunna ha sex”
”Det är bara mitt fel”
”Min partner kommer att lämna mig”
”Jag kommer aldrig att bli bra”

Smärt-
Rädsla

Vigilance 
Uppmärksamhet, 
kroppslig spänning
Minskad upphetsning, 
minskad lubrikation

Undvikande 
av sex

Minskad lust, 
upphetsning, orgasm, 
skuld och skam

Undvikande av 
att inte ha sex
(fortsätter ha vag.sex,
trots smärta)
Minskad upphetsning,
minskad lubrikation

Rädsla för att inte 
vara ”normal”, en 
bra partner

Rädsla för att 
inte kunna ha vag.sex

Spända muskler, spänd 
psykiskt, Minskad lust, 
upphetsning, orgasm, 
skuld och skam

”Vill ju att min partner skall ha det bra”
”Vill ju vara normal”
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Den sexuella responscykeln
(Masters and Johnson 1966)
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O
Olika motiv eller 
anledningar till 

att ha sex

”Spontan” sexuell 
lust-upphetsning Sexuella 

stimuli

Fysiologiska 
faktorer

Psykologiska 
faktorer

Sociokulturella 
faktorer

Hur upplevs 
sexuella stimuli?

Subjektiv 
upphetsning

Upphetsning 
triggar 

”respons” lust

Sexuell 
tillfredställelse 

orgasmer/ej orgasm

Emotionell närhet, 
intimitet, 

välbefinnande

Utfall, motivation

Bassons responsmodell modifierad av Elmerstig (Sexualitetsstudier 2012)
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O
Olika motiv eller 
anledningar till 

att ha sex

”Spontan” sexuell 
lust-upphetsning Sexuella 

stimuli

Fysiologiska 
faktorer

Psykologiska 
faktorer

Sociokulturella 
faktorer

Hur upplevs 
sexuella stimuli?

Subjektiv 
upphetsning

Upphetsning 
triggar 

”respons” lust

Sexuell 
tillfredställelse 

orgasmer/ej orgasm

Emotionell närhet, 
intimitet, 

välbefinnande

Utfall, motivation

Bassons responsmodell modifierad av Elmerstig (Sexualitetsstudier 2012)
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O
Få motiv eller 
anledningar till 

att ha sex

Frånvaro av 
”spontan” sexuell 
lust-upphetsning Få sexuella 

stimuli

Fysiologiska 
faktorer

Psykologiska 
faktorer

Sociokulturella 
faktorer

Hur upplevs 
sexuella stimuli?

Ingen subjektiv 
upphetsning

Minimal 
upphetsning 

ingen 
”respons” lust

Ingen sexuell 
tillfredställelse

Emotionell distans, 
utanförskap, oro 
för bristande lust

Utfall, ingen motivation

Bassons responsmodell modifierad av Elmerstig (Sexualitetsstudier 2012)
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Partner responses to pain 
(Rosen et al 2012, 2014, 2018)

Försiktiga, väldigt 
förstående, stor 
sympati

Underlättande, 
uppmuntrande, 
coping 

Negativa, 
frustration

Associerat med mindre 
smärta, högre sexuell 
tillfredställelse

Associerat med ökad 
smärta, undvikande, lägre 
sexuell tillfredställelse
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Psyko-sexuell edukation
• Genom ett pedagogiskt sätt ge patienten/klienten 

objektiv kunskap kring de olika psykologiska och 
medicinska delarna som kopplas till sexuell funktion 
när det gäller det problem personen söker för. Vad det 
finns för vanliga orsaker till problemet.

-Allmän information (Sexualanatomi och fysiologi, 
normer, attityder, ideal, sexuell praktik, livsfas stressorer)
-Vanliga symtom
-Hur det kan uppstå
-Förklaringsmodell (vilka faktorer vidmakthåller problemet och hur hantera 
det)
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Genital smärtproblematik
• Hur kan vi förstå vidmakthållandet av

genital smärta? Vad får det för
konsekvenser när det gäller intimitet, 
sexuell njutning och relationer?

• Sexuell responsmodell
• Fear avoidance model (Rädsla undvikande

modell,uthärdande)
• Hyper vigilance (ökad vaksamhet för

smärtsamma sensationer)
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ACT- Acceptance and Commitment 
Therapy

• En utveckling av KBT
• ACT-syftar till att hjälpa människor hitta ett 

förhållningssätt till tankar och känslor för att 
kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är 
inte bara minskning av problem utan att leva 
ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv.

• Används som behandlingsmetod för bl.a. 
smärta, depression, ångest, stress

• Mindfulness är ett behandlingsverktyg i ACT
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Behandling med ACT-Vulvodyni

• Hess Engström et al (2021)
Internet-based treatment for vulvodynia (EMBLA) - Study
protocol for a randomised controlled study
• Hess Engström, Bohm-Starke et al (2022)
Internet-based Treatment for Vulvodynia (EMBLA) - A 
Randomized Controlled Study
ACT
Intervention group rapporterade högre smärt acceptans
Ökad flexibilitet gällande sexuella aktiviteter-fokus på sexuella 
aktiviteter som upplevdes njutningsfulla och icke smärtsamma 
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Internet-based treatment for 
vulvodynia (EMBLA) – Study protocol

for a randomised controlled study

Hess Engström et al (2021)
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Möjlighet att fokusera på sexuella 
stimuli

• sjukdom
• nedsatt hälsa
• mediciner
• livsfas stressorer
• kommunikation med partner
• känslor för partner (generellt-och situation)
• tidigare upplevelser
• rädsla
• script
• gas-broms        

Stephenson & Welch Archives of sex beh 2019

Negativa sexuella 
scheman, distraktion, 
undvikande
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Mindfulness-Medveten närvaro
• Stress
• Ångest
• Depression 
• Kronisk smärta
• Klimakteriet
• Olika sexuella problem
• Lust-upphetsning-genital smärta-erektion-

ejakulation-orgasm
(Brotto LA, 2012, 2014, 2017, 2018, Stephenson & 
Welch Archives of sex beh 2019) 
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• Oro
• Ångest
• Ängslan
• Rädsla
• Obehag

Hindra sexuell 
respons

Aktivera 
signal-
substanser 
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Mindfulness:

• Att styra hela sin 
uppmärksamhet till nuet

• Att bli helt medveten om 
upplevelsen här och nu, 
med en öppen och 
intresserad attityd

• Minska effekten av och 
inflytandet av smärtsamma 
tankar och känslor

(Brotto LA, 2012, 2014, 2017, 2018, Stephenson & 
Welch Archives of sex beh 2019) 
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Generellt:
Personer med genital smärta

• Lokalisation-slemhinna, hud, bäckenbotten
• Hur hanteras smärtan-katastroftankar, 

undvikande, uthärdande, hyper vigilance, 
vidmakthållande processer

• Möjlighet att fokusera på sex.stimuli
• Relationer
• Sexuell praktik
• Vad fungerar?
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TACK!
eva.elmerstig@mau.se
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