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Bakgrund: Erektil dysfunktion, [ED] innebär en bristande förmåga att uppnå eller att 

bibehålla tillräcklig erektion för att genomföra ett tillfredsställande samlag. En relation 

bygger på ömsesidighet och starka band, vilket kan påverkas av ED. Sexuell hälsa beskrivs 

som ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande i relation till sexualitet och kan 

skapa ett lidande då den uteblir. Syfte: Att beskriva hur parrelationen och sexualiteten 

påverkas av ED. Metod: Litteraturbaserad metod. Resultat: Ur analysen framträdde två 

teman; känslomässiga utmaningar samt vill gå stärkt ur situationen med fem subteman.  

Slutsats: Parrelationen och sexualiteten påverkades av ED. Den erektila dysfunktionen 

ledde till nedsatt sexualitet och självkänsla hos den enskilde individen men också i 

parrelationen. Genom att partnern inkluderas i behandling och att det fanns en ärlig och 

öppen kommunikation om ED kunde ett ökat välbefinnande främjas för paret. Acceptans för 

situationen och ökad förståelse för varandra som par gjorde att parrelationen kunde 

förbättras. 
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___________________________________________________________________________ 

Background:  Erectile dysfunction, [ED] implies a lack of ability to achieve or maintain 

enough erection to complete a satisfactory intercourse. A relationship is based on reciprocity 

and strong ties, which can be influenced by ED. Sexual health is described as a state of 

physical, mental and social well-being in relation to sexuality and can create a suffering 

when it is absent. Purpose: How the relationship and sexuality are affected by erectile 

dysfunction. Method: Literature based method. Results: From the analysis two themes 

emerged; emotional challenges and wants to become strengthened from the situation with 

five subthemes. Conclusion: The relationship and sexuality were affected by ED. The 

erectile dysfunction led to decreased sexuality and self-esteem of the individual but also in 

their relationships. When the partners were included in the treatment, and there were an 

honest and open communication about the ED it could increase the well-being for the couple. 

Acceptance of the situation and increased understanding of each other as a couple, made it 

possible to improve the relationship.     
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INLEDNING 

Sexuell hälsa och sexualitet är ett grundläggande behov och en del av människan (Sundbeck, 

2013). När detta behov påverkas av en fysisk eller psykisk anledning, påverkar det 

människans känsla av välbefinnande. Generellt sett i världen är erektil dysfunktion ett 

problem och i Sverige har 5–20 procent av alla män problem med erektionen. ED innebär 

att mannen inte kan få erektion alls eller bibehålla den tillräckligt länge för att genomföra ett 

samlag. Män i alla åldrar kan drabbas av ED och detta kan skapa ångest och stress hos den 

enskilde mannen (Svenska Endokrinologföreningen, 2017). ED är ett tillstånd som påverkar 

mannen, dennes partner och den relation de befinner sig i. ED har en direkt påverkan på 

mannens liv och äktenskap, ett av fem äktenskap som slutar i skilsmässa finns ED med i 

bilden (Wespes et al., 2002). Vid VFU-placeringar under vår sjuksköterskeutbildning har 

det framkommit att sexuell hälsa sällan tas upp vid anamnes. Enligt Barnett, Robleda-Gomez 

och Pachana (2012) varierar anledningar till detta, men en vanlig orsak är att det känns 

obekvämt både för sjuksköterska och patient att ta upp ämnet. Kunskap som skapas om 

ämnet kan implementeras i vården. Genom ökad förståelse och kunskap blir det lättare för 

både patient och sjuksköterska att beröra ämnet. 

BAKGRUND 

Erektil dysfunktion 

ED är en bristande förmåga att uppnå eller bibehålla erektion som är tillräcklig för att 

genomföra ett tillfredsställande samlag. Erektionsproblem kan bero på många orsaker som 

både kan ha ett psykologiskt och fysiologiskt ursprung. Psykologisk orsak till utveckling av 

ED kan vara stress, trötthet, prestationsångest, psykisk ohälsa samt relationsfrågor (Rew & 

Heidelbaugh, 2016). Psykologiskt sett är mannens erektion ett tecken på hans kraft, sexuella 

kompetens, manlighet, förmågan att penetrera och att tillfredsställa sin partner (Brattberg & 

Hulter, 2010). Fysiologiska orsaker kan bero på hormonrubbningar, nervskador och 

rubbningar i blodflödet till penis. För att kunna få erektion krävs tre mekanismer. Den första 

styrs av tankar, drömmar, syn- och hörselintryck som väcker det sexuella intresset, även 

kallat psykisk erektion. Den andra styrs genom stimulering av de erogena zonerna där de 

sexuella känslorna förstärks, reflektorisk reaktion. Vid exempelvis stress aktiveras ett 

inhibitoriskt system, en tredje mekanism som gör att erektionen bryts hastigt. Detta 

inhibitoriska system går från cerebral nivå till det sympatiska nervsystemet och ryggmärgen, 

vilket innebär att den synapsen som överför signaler hämmas (Lundberg, 2010).  

Behandling 

För att kunna behandla ED krävs att den vårdpersonal som tar emot mannen, gör en grundlig 

sexual anamnes för att finna grundorsaken till problemet (Lundberg, 2010). När 
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grundorsaken till ED är funnen är det betydelsefullt att ta reda på hur erektion ter sig samt 

hur den stimuleras, finns det natt och morgonerektion är det tecken på normal funktion. 

Därefter kan behandlingen riktas och ofta är det en kombination av psykologisk, 

farmakologisk och kirurgisk behandling (Shoshany, Katz & Love, 2017). Om orsaken är 

psykologisk fungerar ofta stimuli av den andra mekanismen som innebär beröring av 

erogena zoner. Vid somatisk orsak påverkas alla typer av erektion i varierande grad. 

Depression, diabetes, hypertoni och ateroskleros är ofta sjukdomar som behandlas med 

läkemedel där det kan vara svårt att avgöra om det är läkemedlet eller sjukdomen som gör 

att ED uppstår, även metabola syndromet kan vara en riskfaktor (Lundberg, 2010; Svenska 

Endokrinologiföreningen, 2017). Om orsaken visar vara psykologisk kan samtalsterapi eller 

sexologisk rådgivning/terapi vara en bra behandlingsmetod (Fugl-Meyer, 2010). Första 

linjens farmakologiska behandling består av PDE5 -hämmare, som exempelvis Sildenafil, 

Tadalafil och Vardenafil. Dessa hjälper den glatta muskulaturen att slappna av och återställer 

normal erektion som uppstår vid stimulering. Andra linjens behandling är injektioner och 

salvor, som exempelvis Alprostadil. Den har inte bara en effekt på glatt muskulatur utan 

utvidgar även blodkärl. Om effekten av PDE5 -- hämmare uteblir, är den tredje linjens 

farmakologiska behandling implantat. Då opereras en protes in i penis och ger en 

tillfredställande erektion (Shoshany, Katz & Love, 2017).  

Parrelation och ED 

Wrangsjö (2004) beskriver parrelation ur ett existentiellt perspektiv. Par kan uppleva 

samstämmighet på många olika sätt. En del par ser sig helt och hållet menade för varandra. 

Andra par upplever att starka krafter håller dem samman. En sida av den djupa relationen 

handlar om hur det går att relatera och påverka varandra i vardagen. Hur känsloflödet och 

intuitiva visheter delas mellan människor. I en lång parrelation beskrivs en upplevelse av att 

paret kan läsa av den andres tankar och känslor. Enligt Skär (2009) upplevs en parrelation 

ofta som stödjande och ömsesidig. Denna typ av relation gör att paret får betydelse och ökat 

inflytande på varandra. Ömsesidighet och starka känslomässiga band är ofta 

karaktäriserande för en privat relation mellan två parter. Att uppleva närhet och beröring kan 

vara ett sätt att visa kärlek och samhörighet i en relation. När relationen inte är stödjande 

finns det risk för likgiltighet, fientlighet och avståndstagande mellan parterna i parrelationen. 

Lloyd, Williams och Huber (2004) menar att ED kan påverka relationen och självförtroendet 

negativt men även att livskvaliteten för paret påverkas till det sämre. I en fungerande 

parrelation förekommer sexuell aktivitet och vid ED blir det inte enbart mannens problem 

utan partnern blir automatiskt inblandad. Männen kan uppleva en sorg då bristande förmåga 

till erektionen kan påverka deras sexuella relation negativt. Ett vanligt problem är att partners 

slutar ha sex med varandra i tron att besvären kan förvärras (Sundbeck, 2013). 

Lidande 

Söderberg, Olsson och Skär, (2012) menar att vid en plötslig förändring i livet behövs tid till 

att skapa en ny mening och livssammanhang. Att ha kunskap om lidande och hälsa skapar 

mening hos individen, en brist på något eller ett upplevt begär efter något kan vara det som 
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upplevs mest centralt i en människas liv. Eriksson (1994) beskriver lidande som något en 

människa kan plågas av och utsättas för. Livslidande kan skildras som det lidande som 

uppstår när människan utsätts för händelser som ger funderingar över livet, existensen och 

framtiden. Livslidande påverkar hela människans liv, existens och även inställning till sig 

själv. Det kan vara mer eller mindre påtagligt i en människas liv men framkallas ofta då 

sjukdom uppstår. Människan kan uppleva lidande på olika sätt, ett sjukdomslidande kan 

upplevas som en koppling till sjukdom och dess behandling. Lidandet upplevs både 

kroppsligt och själsligt och kan orsakas av smärta men även av skuld och skam. Vårdlidande 

är ett lidande som kan skapas av att behandling och vård kan vara felaktig eller utebli. För 

att kunna hjälpa patienter med dessa problem är det viktigt att sjuksköterskor skapar en trygg 

miljö. Känslor av ambivalens utifrån sin identitet som människa kan skapa ett lidande. Ett 

vårdlidande kan skapa ett förvärrat tillstånd av symtom och problem för patienten. Det kan 

också skapas av att det finns brister i vårdens organisation, konsekvenser av detta blir att 

patientens lidande kan öka. Enligt Wiklund (2003) kan lidande beskrivas som en upplevelse 

av att tappa kontrollen över sina livsvillkor, den kan även formuleras som en förlust av sin 

egen person. Då ED är en sjukdom skapas ett lidande, både för den drabbade individen men 

också för dennes partner. Hälso och sjukvårdslagen (2017) innebär att sjuksköterskan ska 

visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. Genom detta kan 

sjuksköterskan utföra sitt arbete och lindra lidande genom adekvata åtgärder. International 

Council of Nurses, (ICN) (2002) beskriver sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden, vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande samt återställa 

hälsa. Sjuksköterskan har ansvar för att patientens behov av stöd och information i sin vård 

tillgodoses. 

Sexuell hälsa och sexualitet 

Eriksson (1989) beskriver att hälsa är relaterat till hela människan vilket inbegriper sundhet, 

friskhet och välbefinnande, där en person kan känna hälsa även om det finns sjukdom. Denna 

definition har utvecklats till att i hälsobegreppet omfatta mer än bara individens biologi. 

Välbefinnande beskrivs som en känsla hos individen som är väsentlig att uppnå. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2017) framgår att sjuksköterskan 

ska arbeta utifrån personcentrerad vård. Med detta menas att patient och närstående blir 

sedda och förstådda utifrån de unika personer som de är. Alla människor har individuella 

behov, resurser, värderingar och förväntningar. Genom att sjuksköterska och patient har en 

ömsesidig öppenhet för varandra kan vård utformas och dokumenteras. Genom mötet med 

patienten kan sjuksköterskan identifiera vad hälsa har för betydelse för den enskilda 

patienten och skapa förutsättningar för att hälsan ska främjas.  Enligt WHO (2018) beskrivs 

hälsa som ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

enbart vid frånvaro av sjukdom. WHO (2006) beskriver sexuell hälsa som ett tillstånd av 

fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande i relation till sexualitet. Det kräver en positiv och 

respektfull inställning till sexualitet och sexuella relationer, samt möjligheten att ha trevliga 

och säkra sexuella upplevelser, utan tvång, diskriminering och våld. Sexuell hälsa kan 

beskrivas som en central del av människan vilket innefattar könsidentitet, intimitet och 

reproduktion. Sexuell hälsa kan påverkas av sjukdom eller funktionsnedsättning, trots detta 

går det att känna ett sexuellt välbefinnande. Hulter (2004) beskriver att sexualiteten är en 

väsentlig del av människan. Den innefattar kön, könsidentiteter, sexuell orientering, 
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njutning, erotik, intimitet och reproduktion. Människans sexualitet kan upplevas och ges 

uttryck genom fantasier, tankar, normer, värderingar, beteenden, önskningar och attityder. 

Den kan även påverkas av interaktionen mellan psykologiska, sociala, biologiska, 

ekonomiska, kulturella, religiösa och andliga faktorer.  Sundbeck (2013) menar att sexualitet 

är en del av mänskliga relationer som kärlek, tillgivenhet och ömhet. Områden som har en 

egen existens i sexualiteten är kärlek, intimitet, närhet och beröring. Människan kan känna 

en förlust i att inte kunna älska eller känna närhet, samtidigt vill människan ha den fysiska 

sexualiteten som leder till orgasm. Gott (2005) menar att sexualitet är ett svårdefinierat 

begrepp med många element som kan inneha varierande betydelse för olika människor. 

Bauer, McAuliffe och Nay (2007) framhäver att sexualitet inte nödvändigtvis behöver 

förknippas med penetrerande sex, utan att de element som ingår i sexualiteten har olika 

betydelser och är individuella. För vissa individer betyder det att kyssas, för andra kanske 

bara att hålla hand. Hulter (2004) beskriver sexualiteten som en möjlighet för fortplantning 

och därav utgöra en grund för att bilda familj och samtidigt förena individer. Att kunna ge 

och få kärlek är viktigt för individens självförtroende och självkänsla då dessa förstärker 

upplevelsen av att ha en sexuell roll.  

PROBLEMFORMULERING 

Att drabbas av erektil dysfunktion påverkar inte bara mannen utan även dess partner och den 

relation de befinner sig i. När den intima relationen stagnerar eller minskas på grund av ED 

kan relationen påverkas i negativ riktning med följder som exempelvis att relationen 

avslutas. Dessa negativa känslor minskar välbefinnandet hos båda parter i en parrelation. 

Studien riktar sig därför till att beskriva hur parrelation och sexualiteten påverkas av ED. För 

att kunna förebygga ohälsa i samband med ED är det betydelsefullt för sjuksköterskan att 

kunna förstå och ta del av parets upplevelse av att leva med ED. 

SYFTE 

Att beskriva hur parrelationen och sexualiteten påverkas av erektil dysfunktion. 

  



5 

 

METOD 

För denna studie valdes litteraturbaserad metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad 

med grund i analys av kvalitativ forskning beskriven av Friberg (2017). Kvalitativ ansats 

valdes för att få en ökad förståelse och upplevelse för valt fenomen, i detta fall beskriva hur 

parrelationen och sexualiteten påverkas av ED. Enligt Friberg (2017) innebär kvalitativ 

ansats att fokusera på fenomenets egenskaper, vilken mening och betydelse det har för 

individen. För att få en djupare förståelse för patienters upplevelser, förväntningar, behov 

eller erfarenheter tillämpas kvalitativ forskning. 

Urval 

Urvalet bestod av omvårdnadsvetenskapliga artiklar som svarade mot studiens syfte. För att 

avgränsa litteratursökning formulerades inklusionskriterier, då dessa var beroende av syfte 

och problemformulering. Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska, hade ett 

patientperspektiv där ED hos män och relationsfrågor berördes och var peer reviewed. Peer 

reviewed innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade av minst två oberoende forskare 

inom området (Henricson & Mårtensson, 2017).  De vetenskapliga artiklarna hade ingen 

geografisk avgränsning då detta inte är relevant eftersom ED kan drabba alla män. Artiklar 

som inte var äldre än tio år (2008–2018) valdes för att få den senaste forskningen kring det 

valda fenomenet. 

Datainsamling 

En systematisk sökning genomfördes i Högskolan, Skövdes databaser och då i första hand i 

databasen Cinahl för att finna vetenskapliga artiklar. Cinahl är en omvårdnadsbaserad 

databas där 65% handlar om omvårdnad och anses därför som lämplig enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011). Andra databaser som användes var Medline och Pubmed som även 

de är inriktade mot omvårdnad. För att nå fulltext i en del av artiklarna togs de vidare till 

WorldCat Discovery alternativt beställdes i biblioteket vid Högskolan i Skövde. Sökord som 

användes var: erectile dysfunction, experience, partner, sexual and qualitative study. 

Boolesk algebra användes som stöd i kombination med sökorden, vilket betydde att AND 

kombinerades med sökorden för att erhålla fler sökträffar. Enligt Östlundh (2017) innebär 

sök-operatören AND, att det bildas en söksträng som i databasen inkluderar dokument som 

berör de sökord som valts att kombinera, (se tabell 1). Sekundärsökning gjordes för att finna 

mer material till studien och inte missa användbar litteratur, den genomfördes genom att 

granska valda artiklars referenslistor. Enligt Östlundh (2017) är sekundärsökningar ett 

nödvändigt komplement för att nå ett bra slutresultat och görs genom att granska referenslista 

och vilka sökord som använts i valda artikeln. Valda artiklar granskades utifrån Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2014), mall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser. Mallen användes för att säkerställa 

artiklarnas kvalité och med hjälp av denna poängsattes artiklarna. Granskningsmallen 

byggde på 21 frågor som berörde artikelns syfte, metod och resultat. Vid varje frågeställning 

delades det ut ett poäng om svaret blev ja, blev svaret nej eller oklart gavs ingen poäng. Ju 
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högre poäng en artikel fick ju högre kvalité bedömdes den ha. Totalt granskades 13 artiklar 

men sex föll bort på grund av för låg kvalité. Slutresultatet blev 7 artiklar som ansågs ha 

tillräckligt hög kvalité för att tas med i denna studie (bilaga 1). 

Tabell 1. Sökhistorik 

Analys 

Datamaterialet analyserades med en modell beskriven av Friberg (2017). Detta innebär att 

det insamlade materialet rördes sig från en helhet till delarna för att slutligen forma en ny 

helhet vilket skapade resultatet. Artiklarna lästes i sin helhet flera gånger, både individuellt 

och tillsammans för att skapa en förståelse om innehållet. Därefter fokuserades det på 

artiklarnas resultat för att se vad som framkom och passade inpå studiens forskningsfråga. 

Resultaten från artiklarna översattes med hjälp av engelska ordlexikon och ibland enstaka 

ord med Google translate för att få större förståelse. Genom att resultaten granskades kunde 

nyckelfynd identifieras. För att få en överblick gjordes en sammanställning över artiklarnas 

resultat för att lättare kunna se vad som skulle analyseras. De delar som var intressanta 

markerades i olika färger, samma sorts färg hamnade därefter tillsammans för att lättare se 

skillnader och likheter. Dessa delades sedan in i nya enheter som bildade huvudteman med 

tillhörande underteman som redovisas i resultatet. 

Databas/ 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Cinahl 

2018-09-

01 

Erectile 

dysfunction 

AND 

experience 

2008–2018 

Peer reviewed 

22 22 8 3 1 

Cinahl 

2018-09-

01 

Erectile 

dysfunction 

AND 

partner 

2008–2018 

Peer reviewed 

27 27 15 7 1 

Cinahl 

2018-09-

02 

Erectile 

dysfunction 

AND 

sexual 

2008–2018 

Peer reviewed 

262 262 10 9 1 

Cinahl 

2018-09-

4 

Erectile 

dysfunction 

AND 

qualitative 

study 

2008-2018 

Peer reviewed 

23 23 7 3 1 

Manuell 

sökning 

Via 

referenslista 

på primär 

sökning 

….. ….. 15 4 4 3 
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Etiska överväganden 

I denna studie följs forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). Forskningsetiska 

principer innebär att det ställs fyra etiska krav på forskare, vilka är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Enligt Forsberg och Engström 

(2013) är det viktigt att endast inkludera vetenskapliga artiklar som visar ett etiskt 

övervägande annars anses det som icke etiskt försvarbart. Artiklarna som valdes till resultatet 

tog upp att det fanns ett etiskt tillstånd från etiska nämnder och/eller att det fanns ett 

godkännande från deltagarna.  Etiskt tillstånd innebär att deltagarna fått antingen skriftlig 

eller muntlig information om hur forskningen skall genomföras. I forskning är det viktigt att 

inte fusk eller oärlighet förekommer. Med detta menas att fabricera ihop data, plagiering av 

data, stöld eller förvränga forskningsprocessen på något sätt inte kommer att förekomma. 

Författarna till denna studie tar ansvar för att tolkningar av artiklarnas resultat är så korrekta 

som möjligt. Genom att ta hänsyn till upphovsrättslagen (SFS 1960:729) har 

referenshanteringen till andra författares material gjorts på ett så korrekt sätt som möjligt. 

Det sammanställda materialet från valda artiklar gjordes utan egna tolkningar. Författarna 

till denna studie hade ingen större förförståelse för valt ämne, utan såg ämnet mer utifrån en 

generell bild av hur ED kunde påverka parrelation och sexualitet. Wiklund (2013) menar att 

människan alltid har en förförståelse genom tidigare erfarenhet och kunskaper. I förhållande 

till tillvaron innebär det att aldrig kunna vara helt objektiv. 
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framkom två huvudteman med fem underteman. Dessa 

redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 2. Presentation av huvudteman och underteman 

Huvudtema Undertema 

Känslomässiga utmaningar Närhet och intimitet förändras 

Frustration 

Vill gå stärkt ur situationen Våga samtala om sex och ED 

Inse behovet av att söka hjälp 

Söka stimulerande strategier 

 

Känslomässiga utmaningar 

Känslomässiga utmaningar handlar om förmågan att dela intima stunder och att vara en 

sexuell varelse för att kunna bibehålla parrelationen. Detta innefattar närhet och intimitet 

förändras och frustration. 

Närhet och intimitet förändras 

Genom att begränsas sexuellt på grund av erektionsproblematik påverkades männens 

självkänsla i sexuella sammanhang, men även den egna förmågan att tillfredsställa sig själva 

fick en försämrad funktion. Att inte kunna prestera i intima relationer som tidigare påverkade 

männen negativt och det blev ett stort missnöje för dem. Män med förekomst av ED upplevde 

nedsatt livskvalité och att inte kunna genomföra penetrerande samlag påverkade även 

parrelationen negativt (Schantz Laursen, 2017). Männens upplevelse av minskad intimitet 

visade sig genom rädsla för att initiera till närhet och kramar. Rädslan var att partnerna skulle 

misstolka initiativet som ett försök till sexuell aktivitet. Detta resulterade i att männen var 

mycket försiktiga med att ge intimitet och närhet. Det fanns en oro över att partnerna kunde 

bli känslokalla vid initiativ då det inte kunde leda till samlag. Detta resulterade i ett mer 

ansträngt äktenskap (Jowett, Peel & Shaw, 2011).  Männens ED påverkade partnerna på 

olika sätt. Upplevelser av känslomässig distans och brist på intimitet påverkade partnernas 

egna nivå av lust och upphetsning. Partnerna menade att männens ED gjorde att det sexuella 

självförtroendet minskade hos dem (Conaglen, O´Connor, McCabe & Conaglen, 2010). När 

erektionen blev mer tillförlitlig och det fanns ökad sexuell aktivitet ökade också 

välbehagskänslan i parrelationen. Män rapporterade att ångest över sexuella misslyckanden 

minskat i samband med behandlingen, vilket ledde till potentiella fördelar för upphetsning 

och njutning av den sexuella aktiviteten hos paret (Dean et al., 2008). I samband med att 

män mottagit läkemedelsbehandling utan samråd med sin partner beskrevs känslor av inte 

vara delaktig, vilket kunde leda till en känsla av misstro hos partnern (Conaglen, O´Connor, 
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McCabe & Conaglen, 2010). Partnernas sexuella funktion förbättrades när männen 

behandlades med PDE5-hämmare för ED (Dean et al., 2008). 

För män kunde sex betyda penetration, samlag och orgasm medan för partnerna kunde sex 

betyda delad intimitet, en känslomässig och fysisk relation. Dessa skillnader kunde ofta 

tillgodoses inom relationen och genom ökad kommunikation och intimitet kunde relationen 

förbättras (Dean et al., 2008). Trots att den sexuella relationen inte var tillfredsställande efter 

att ED diagnostiserats uppgav paret ett välbefinnande i den övriga relationen till varandra. 

ED hade resulterat i mer kramar och mer kärleksfulla handlingar vilket skedde när fokus inte 

längre var på erektion och samlag, vilket upplevdes positivt av paret (Conaglen & Conaglen, 

2008). Par som varit sexuellt inaktiva under en längre period anpassade sig till ett liv utan 

sex, och då blev parrelationen oerhört viktig (Dean et al., 2008). Paret beskrev att det fanns 

en upplevelse av att relationen var stark och därav ett välbefinnande trots de sexuella 

problem som förekom. Så länge det fanns en djup intimitet påverkades inte den sexuella 

dysfunktionen relationen nämnvärt. Om den djupa intimiteten minskade i samband med att 

ED utvecklades, ledde det till negativa känslor och partners gav uttryck för att de saknade 

intimiteten och närheten de haft med sina män. Detta resulterade i att det fanns funderingar 

och tankar på att inte fortsätta relationen (O´Connor, McCabe, Conaglen & Conaglen, 2011). 

Frustration  

Män med ED skuldbelade ofta sina partners för att inte kunna ge tillräcklig sexuell stimulans 

och att det var på grund av det som männen fick erektionsproblem. De upplevde frustration 

och besvikelse över att inte kunna få eller att bibehålla erektion. Den vanligaste känslan 

partners upplevde i samband med ED var oro. De oroade sig för männens välbefinnande, hur 

männen accepterade frånvaron av erektion, att männen inte fann dem attraktiva längre och 

över risken för otrohet. För att försöka minska frustrationen och känslan av förlust för 

männen åsidosatte partnerna sina egna sexuella önskningar. Oron ledde till att partnerna 

kände ett ökat tryck och ansvar för sina mäns mående vilket upplevdes som att partnerna 

blev de starka i förhållandet (Conaglen & Conaglen, 2008). Frustration över den sexuella 

kvalitén, för tidig utlösning eller icke bibehållen erektion och att det gick lång tid mellan de 

sexuella aktiviteterna ledde till bristfällig njutning för båda i paret. Ju längre duration det 

fanns av ED, desto mer ökade missnöjet och frustrationen hos partnerna. När ED förekommit 

i upp till två år uppgav flera deltagare att det blev en negativ påverkan på den sexuella 

relationen. Den negativa påverkan bestod i att kvaliteten på den sexuella aktiviteten 

försämrades och att sådan aktivitet då undveks. Om durationen av ED var mer än två år var 

den största orsaken till frustration den sexuella frekvensen. När männen inte tog ansvar för 

de problem som uppstod i samband med ED och fortsatte sitt liv som om ingenting hade 

hänt kände sig partnerna frustrerade i parrelationen (O`Connor et al., 2011). 

Vill gå stärkt ur situationen 

När den intima delen av parrelationen blir förändrad på grund av ED, behövs stöd och 

hjälpmedel för att bibehålla och/eller förbättra den intima samvaron och relationen. Detta 
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innefattar våga samtala om sex och ED, inse behovet av att söka hjälp och söka 

stimulerande strategier.  

Våga samtala om sex och ED 

Män upplevde att ED kunde diskuteras lättare om partnern initierade eller uppmuntrade till 

samtal. De uppgav att genom kommunikation kunde känslor av frustration minska (Gerster, 

Günzler, Roesler, Leiber & Berner, 2012). Partners kunde känna sig obekväma med att tala 

om sex och erektionsproblem med sina män, men uppgav att ED hade ökat möjligheten till 

kommunikation om sexualitet (O´Connor et al., 2011). Genom att kommunicera med sin 

partner och sjuksköterska, kunde de sexuella uttrycken omvärderas. Detta gav ökad 

förståelse för varandra som par och när männen förstod värdet av intimitet var det viktigare 

än själva samlaget (Conaglen & Conaglen, 2008). Genom att gemensamt kommunicera 

kunde paret sätta ord på egna känslor och perspektiv, dela med sig av sina sexuella 

önskningar och finna vägar till ett tillfredsställande sexliv utan samlag (Gerster et al., 2012). 

Om det fanns en öppen kommunikation om sex sen tidigare i relationen kunde den påverkas 

beroende på durationen av ED. Vid förekomst av ED mindre än ett år uppgav alla att de hade 

kommunikationsproblem (O´Connor, 2011). Paret uttryckte behov av professionell hjälp 

samt stöd vid behandling, det var viktigt både som par och enskilt att få delge sina sexuella 

erfarenheter och förväntningar (Dean et al., 2008). Ett gemensamt beslut som grundats i 

förtroende gjorde att behandlingen kunde påbörjas. Det var viktigt att skapa rätt 

förutsättningar för samtal: viljan att tala, rätt humör, tillräckligt med tid och att både var 

öppna för en dialog utan hämningar (Gerster et al., 2012). När paret kände att deras oro togs 

på allvar av sjuksköterskan kunde de flesta bekymmer försvinna med tiden. Därav kunde 

paret återupptäcka ett kärleksfullt och sexuellt förhållande (Dean et al., 2008). 

Inse behovet av att söka hjälp 

Gerster et al., (2012) beskriver hur inre och yttre faktorer gjorde männen motiverade att söka 

behandling för ED. Yttre faktorer som påverkade motivationen kom från tidningar, annonser 

eller internet. Likaså frustration, irritation, besvikelse, sorg och missnöje hos partnern. En 

rädsla fanns hos männen över att förlora sin partner vilket blev ytterligare en faktor som 

påverkade. Att förbättra relationen med sin partner var både en yttre och inre drivkraft. Inre 

motiverande faktorer var en önskan om att veta vad orsaken till ED var, att den manliga 

självkänslan var hotad och insikten att ED var ett problem som inte kunde döljas eller lösas 

på egen hand. Även vikten av att ha tillfredsställande sex med en varaktig erektion var en 

inre motivation hos männen. Rädslan för att den erektila dysfunktion kunde försämras och 

bli långvarig, var inre faktorer som gjorde att professionell hjälp söktes. Genom behandling 

kunde negativa känslor minska som till exempel; skuld, skam, misslyckande, spänningar, 

frustration och rädsla hos männen. När partnerna hade kunskap om vad som orsakade ED 

och vilka behandlingsmöjligheter som fanns, uppstod en motiverande diskussion. Genom att 

partnerna visade att problemet var gemensamt stärktes männen, då vetskapen om att 

problemet inte enbart var deras egna (Gerster et al.,2012).  
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Söka stimulerande strategier 

Partners som ansåg det viktigt med sexuellt umgänge hittade strategier för att det skulle 

fungera. Dessa var att partnerna aktivt deltog i behandling, uttryckte en vilja att följa med 

till läkaren som stöd, söka parterapi och sexuell terapi (Gerster et al., 2012; O´Connor et al., 

2011). När partnerna initierade till sexuell aktivitet, köpte sexleksaker och gav feedback när 

sexet var tillfredsställande upplevdes det motiverande av männen. Partnerna uppgav att 

genom att klä sig sexigt och välja ut olika platser att ha sex på kunde det påverka erektionen 

positivt. Strategierna behövdes för att få männen mer avslappnade och att lusten skulle 

återvända trots ED (Conaglen & Conaglen, 2008). I parrelationen framkom det att 

motiverande faktorer var att partnerna uppmanade männen till att söka professionell hjälp. 

Genom att paret accepterade, hade förståelse för situationen och var villiga till förändring 

förbättrades den gemensamma relationen (Gerster et al., 2012). 

Resultatsammanfattning 

I resultaten framkom att båda parterna upplevde att parrelationen och sexualiteten 

påverkades av ED. Temat som främst påverkades var känslomässiga utmaningar i form av 

att närhet och intimitet förändrades. Förutom den nedsatta erektionsförmågan ledde även ED 

till nedsatt självförtroende och självkänsla hos båda. Minskat intresse gav frustration och 

rädsla för ytterligare misslyckanden i det sexuella samlivet. Oro över hur respektive partners 

välbefinnande var och hur de hanterade situationen hade en stor inverkan på parrelationen. 

När det fanns en vilja att gå stärkt ur situationen kunde en öppen och ärlig kommunikation 

om sex och ED leda till att situationen förbättrades. Om paret insåg behovet av att söka hjälp 

och partnern gjordes delaktig från början gav behandlingen bättre effekt. Genom att söka 

stimulerande strategier kunde paret finna lösningar för att förbättra den sexuella relationen. 

Vid en ökad förståelse och acceptans för varandra som par kunde ett ökat välbefinnande 

uppstå trots den erektila dysfunktionen. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturbaserad metod med kvalitativ ansats valdes för att få ökad förståelse för hur 

parrelationen och sexualiteten påverkas när män har ED. Metoden ansågs som lämplig med 

stöd av Friberg (2017), som menade att denna metod lämpade sig bäst för att få ökad 

förståelse över det valda fenomenet. Metoden innebar en systematisk sökning, kritisk 

granskning, analys och sammanställning av resultat från tidigare publicerade vetenskapliga 

artiklar. Kvalitativ ansats enligt Friberg (2017) innebär att fokusera på fenomenets 

egenskaper, vilken mening och betydelse det har för individen, vilket stärker studiens 

trovärdighet då syftet var att beskriva hur parrelationen och sexualiteten påverkas av ED. 

Studien kunde ha genomförts med intervjuer för att få ökad förståelse för fenomenet men 

med den tidsram som var avsatt för examensarbetet ansågs tiden som bristfällig.  

Artiklarna som valdes var peer reviewed för att stärka trovärdigheten. Enligt Henricsson 

(2017) innebär det att studierna är vetenskapligt bedömda. Vid sökningar i databaserna 

Medline och Pubmed återfanns många av de vetenskapliga artiklarna som fanns i Cinahl 

varav endast Cinahl som databas användes. Enligt Willman et al., (2011) är Cinahl en 

omvårdnadsbaserad databas och ansågs därför som lämplig och tillräcklig. Tre av de valda 

artiklarna var skrivna av samma forskare varav en av dessa hade ytterligare en medforskare. 

Detta tydde på att det fanns en fördjupad kunskap inom området hos forskarna och dessa 

hade dessutom publicerat flera vetenskapliga artiklar. Dock kan detta tolkas som en svaghet 

därför att ytterligare forskning inom området kan ha missats som kunde varit relevant för 

denna studie. Vid granskning av de valda artiklarnas referenslistor fann författarna flera 

intressanta artiklar och en sekundärsökning gjordes för att finna ytterligare material till 

denna studie. Enligt Östlundh (2017) är sekundärsökningar en effektiv metod för att finna 

ytterligare material. Diskussion fördes om huruvida dessa sökningar skulle användas 

eftersom det innebar att en stor del av det insamlade materialet skulle bestå av dessa 

sökningar. Men materialet som framkom ansågs relevant och svarade väl mot syftet. De 

vetenskapliga artiklarna granskades med stöd av SBU:s (2014) granskningsmall. För att 

kunna förstå och använda mallen lästes relevant avsnitt i SBU:s metodbok. SBU (2017) 

menar att granskningsmallen bör användas som ett stöd vid granskning och att det är upp till 

granskarna att bedöma tillförlitligheten i valda artiklar. De sju artiklar som var kvar efter 

granskning var tillförlitliga och kunde användas för resultatet. Genom att ha 

kvalitetsgranskat samtliga artiklar stärktes trovärdigheten för denna studie. 

För att kunna analysera det insamlade datamaterialet användes Fribergs (2017) modell. Varje 

artikel diskuterades och risken för misstolkningar undveks då bägge fick återge sin 

uppfattning om artikeln. För att inte missa betydelsefull information, översattes vissa delar 

av artiklarna med hjälpmedel som engelskt ordlexikon och Google translate. Olika 

färgmarkeringar användes för meningsbärande enheter, till exempel användes färgen grön 

för ämnet sexualitet. Detta arbetssätt visade sig framgångsrikt då det tydligt visade sig vilka 

artiklar som diskuterade exempelvis sexualitet i sitt resultat. På detta sätt arbetade författarna 
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sig igenom de valda artiklarnas resultat för att finna delar och kunde på så vis bilda en ny 

helhet. 

Resultatets trovärdighet speglas i datainsamlingen och analys. Metod och datainsamling 

stärker studiens överförbarhet och bekräftelsebarhet. Metodavsnittet i denna studie är tydligt 

och väl beskrivet vilket gör att metodavsnittet uppnått bekräftelsebarhet och metoden går att 

upprepa. Författarna till denna studie har använts sig av tabeller, översikt över artiklarna och 

granskningsmall för att visa tydlighet i analysprocessen. Överförbarhet innebär hur en 

studies resultat kan användas för vidare forskning, huruvida överförbarheten är i denna 

studie överlåts till läsaren. Studiens bekräftelsebarhet ökar om forskningsprocess och 

analysförfarande finns tydligt beskriven i metodavsnittet (Mårtensson & Fridlund, 

2017).  Två parter med liknande akademisk bakgrund som författarna, granskade arbetet för 

att kontrollera om resultatet är rimligt och svarade mot syftet. Enligt Granheim & Lundman 

(2004) stärks trovärdigheten om denna granskning används.  

Resultatdiskussion 

Utifrån resultatets två huvudteman diskuteras; känslomässiga utmaningar och vill gå stärkt 

ur situationen. När en man får ED påverkas inte bara mannen utan även dennes partner och 

deras relation till varandra. Känslomässiga utmaningar innefattar att närhet och intimitet 

förändras, men även känslor av frustration kan uppstå. Genom att våga tala om sex och ED, 

inse behovet av att söka hjälp och söka stimulerande strategier kan paret gå stärkta ur 

situationen.  

Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan ED, sexualitet och parrelation. När 

mannen fått ED uppstår det känslomässiga utmaningar både enskilt och som par. Sexuell 

hälsa är en rättighet och ses som en självklarhet, men när sexuell dysfunktion/ED uppstår 

kan den sexuella hälsan förloras och relationen påverkas. Resultaten visar att försämrad 

sexuell hälsa påverkar livskvaliteten hos båda parterna i en relation. Även Marchese (2017) 

menar att ED för med sig en nedsatt sexuell hälsa och att det påverkar såväl det psykiska och 

fysiska välbefinnandet som livskvalitén negativt. Eriksson (1994) menar att genom känna 

hälsa i sin sexualitet bidrar det till ett välbefinnande som stärker den faktiska hälsan.  En 

minskad livskvalitet skapar ett lidande, inte bara för mannen utan även dennes partner. 

Arman och Rehnsfeldt (2006) beskriver att ett lidande för en partner kan vara känslor av 

maktlöshet och hjälplöshet och i en förhoppning av att kunna lindra lidandet för sin man 

uppstår osäkerhet på sin egna roll och förmåga att stödja. Enligt ICN (2002) är ett av 

sjuksköterskans ansvarsområde att lindra lidande för patienten, vilket kan göras genom att 

ta mannens och partnern oro på allvar när det gäller ED.  

Vid känslomässiga utmaningar förändras närhet och intimitet. Resultaten tydliggör att båda 

parter i en relation blir påverkade och får lägre självkänsla vid ED. Taylor och Goosney 

(2011) beskriver den negativa känslan som ED för med sig och den påverkan problemet har 

på relationen och den sexuella intimiteten. Att inte kunna få erektion skapar en känsla av 

misslyckande och att vara begränsad i sin sexualitet, även möjligheten för männen att 

tillfredsställa sig själva blir nedsatt. Men den intima relationen kan förbättras även om 
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fullgod erektion uteblir.  Att vara intim behöver inte alltid vara att fullborda ett samlag, det 

innebär så mycket mer som känslomässiga och kärleksfulla handlingar. Intressant ur denna 

synvinkel är att det finns män som upplever en rädsla av att vara intima utan sexualitet. Ett 

närmande kan misstolkas av partnern som ett försök till samlag vilket gör att männen blir 

avvaktande i att visa närhet och intimitet. I en fungerande parrelation där den intima 

samvaron inte är påverkad utan fungerar bra, uppstår aldrig funderingar kring sexuell hälsa 

och att kunna vara intim med sin partner utan ses som en självklarhet. Att kunna känna 

intimitet och sexualitet är ett viktigt bidrag i livskvaliteten. Van Lankveld, Jacobs, 

Thewissen, Verboon och Dewitte (2018) menar att känslomässig erfarenhet av intimitet kan 

ha en stor betydelse för att bevara sexuell lust och sexuell aktivitet i relationer som varat 

länge. Av resultaten framkommer parens upplevelse av vad sex är. I en relation finns det 

olika syn på vad sex och intim samvaro är, men dessa skillnader kan vara positivt för paret 

då det i en relation behövs både intimitet och sexualitet. Kommunikation och djup intimitet 

leder till att paren är mer kärleksfulla mot varandra. Paren kan även känna en djupare 

intimitet även om samlag uteblir. Relationen blir mer påverkad om avsaknad av intimitet 

och närhet förekommer i samband med ED. I många fall visar det sig att intimitet och närhet 

är viktigare än själva samlaget, även Sundbeck (2013) menar att delar av sexualitet också är 

kärlek, intimitet, närhet och beröring. Avsaknad av intimitet och sexualitet leder till sänkt 

självförtroende och självkänsla som i sin tur leder till relationsproblem, men även känslor 

av misslyckande som man och människa. Detta skapar ett livslidande som Eriksson (1994) 

beskriver som händelser som kan inträffa då förändring sker i en människas livssituation. 

Händelser kan upplevas olika för den som utsätts för det, men uppkommer ofta då sjukdom 

uppstår. Denna händelse kan påverka hela livet, både i kropp och själ. Det kan även sätta 

avtryck framför allt på relationer då dessa blir svåra att upprätthålla. Resultaten visar även 

att känslor av frustration kan uppstå från båda parter. Frustration kan ta sig uttryck i oro, 

besvikelse, skuldkänslor. Genom att den sexuella kvaliteten och frekvensen minskar i 

samband med att ED utvecklas, ger det en negativ påverkan på parrelationen.  

Resultaten visar att det finns en vilja att gå stärkt ur situationen. Av resultaten framkommer 

att det är viktigt att våga samtala om sex och ED i relationen. I många fall är det partnerna 

som initierar till samtal och männen upplever detta som positivt, då de själva har svårt att ta 

upp problemet. Att våga kommunicera om sex och de problem som kan uppstå i samband 

med sexuell funktionsnedsättning kan vara svårt. Genom kommunikation kan paren förstå 

sina egna känslor men även varandras. Att som par kunna känna att så länge det finns en 

dialog och en känsla av intimitet så är inte samlag det viktigaste. Pontin, Porter och 

McDonagh (2002) anger att män oftast inte talar om sina sexuella problem då detta känns 

som ett misslyckande. I de fall som männen faktisk tagit upp problemet är det med sin partner 

i första hand, vilket visar sig positivt för att kunna hantera ED som ett gemensamt problem. 

När det finns en öppen kommunikation om ED stärker det mannen. Om sjuksköterskan talar 

med männen och deras partner om det gemensamma sexuella problemet, kan det öppna upp 

för en bra behandling. Paret kan då hitta tillbaka till varandra i sin sexualitet och få 

framgångsrika resultat tillsammans. Även Arikan, Meydanlioglu, Ozcan och Canli (2015) 

konstaterar att sjukvården behöver visa mer öppenhet och kommunicera mer gällande frågor 

om sexualitet då det finns en medvetenhet om att männen inte alltid vågar ta upp dessa 

frågor. Enligt Hälso-och Sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har patienten rätt till god vård och 

samtidigt kunna vara med och bestämma över en individuell vård och behandlingsplan. Vid 
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behandling av ED blir det ett ökat välbefinnande hos paret jämfört med de som inte 

genomgått behandling. När paret inser behovet av att söka hjälp, visar resultaten att om 

männen får behandling för sin ED upplevs en förbättrad sexuell funktion för paret. I samband 

med behandling kan den tidigare oro och ångest som finns inför sexuella aktiviteter, bli 

lättare för paret att hantera. Det är viktigt att inkludera partnern från början vid behandling 

av ED. Att männen låter partnerna vara delaktiga i behandling, få vara med vid läkarbesök 

och förskrivning av läkemedel möjliggörs också kommunikation och ökad förståelse för hur 

ED påverkar männen. Resultaten visar att detta kan ge en förbättrad sexuell känsla och 

förståelse, vilket i sin tur leder till ökat välbefinnande och en stabilitet i relationen. Enligt 

svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan arbeta hälsofrämjande med 

personcentrerad omvårdnad. Det kan bland annat vara att stärka personens tilltro att kunna 

hantera sin sjukdom eller förändrad hälsa. I det vardagliga mötet med patient och närstående 

lägger sjuksköterskan sin största hälsofrämjande potential. Att stödja en person till att 

förhålla sig till sin förändrade livssituation är en hälsofrämjande åtgärd från sjuksköterskan. 

Genom att söka stimulerande strategier kan paret hitta tillbaka till varandra och intimiteten 

och närheten kan öka igen. Resultaten visar att partnerna försöker med olika strategier för 

att hitta ett fungerande samliv. Rowland, Kostelyk och Tempel (2016) menar att män med 

olika sexuella problem är mycket sårbara och kan därför behöva hjälp med strategier för att 

övervinna negativa självuppfattningar. Sjuksköterskan är ansvarig genom att den sårbara 

människan har en tilltro till att hjälp finns. Sårbarhet karaktäriseras av att människan är 

känslig, ömtålig och skör och kan skapa ett lidande. Särskilt utsatt är människans sårbarhet 

i svåra livssituationer i samband med ohälsa. För en sjuksköterska innebär omvårdnad bland 

annat att ha kunskap om vad vården bäst kan göra för en människas sårbarhet. Genom att 

värna och respektera människors sårbarhet kan också värdighet värnas och respekteras 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016).  

Konklusion 

Denna studie visar att parrelationen och sexualiteten påverkas av ED. Självkänsla, sexualitet 

och intimitet påverkas och upplevs olika för parterna i paret. Män upplever en nedsatt 

självkänsla, frustration över att inte kunna tillfredsställa sin partner i sexuella stunder. 

Partnerna till män som har ED tvivlar på sig själva, sin sexuella funktion och sin förmåga att 

tillfredsställa männen. Dessa negativa känslor i samband med ED gör att tron på relationen 

sviktar och funderingar på att avsluta relationen kan förekomma. När paret gemensamt 

erkänner ED som ett problem och det finns en vilja från båda att finna lösningar till ett 

fungerande sexuellt samliv kan en djupare intimitet växa fram i relationen. Genom en ärlig 

och öppen kommunikation kan paret få ökad förståelse för varandra. När partnerna 

inkluderas vid behandling av männen och görs delaktiga finns det större potential för att 

parrelationen stärks och förbättras. Paret kan stöttas och bli delaktiga i behandling genom att 

sjuksköterskan kommunicerar öppet med männen och deras partner.  
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna studie gjordes för att skapa en större förståelse för hur parrelationen och sexualiteten 

påverkas av ED. Studien visar vikten av att våga prata om sexuell hälsa med sina patienter 

eftersom ED påverkar både patient och dennes partner. För att kunna hjälpa och påverka till 

bättre sexuell hälsa för par är det viktigt att vården är engagerad. Genom att sjuksköterskan 

följer och känner stöd i WHO:s förklaring av sexuell hälsa, kan de hjälpa män med ED. Om 

sjuksköterskan har en respektfull och positiv inställning till sexualitet kan patientens sexuella 

rättigheter uppfyllas, respekteras och skyddas. För att kunna identifiera ED bör en grundlig 

sexualanamnes göras för att därefter planera omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadsåtgärder vid 

ED kan till exempel vara utbildning till patient och partner och att erbjuda stöd i processen. 

Utbildning för sjuksköterskor i sexuell hälsa och hur den påverkar patienten och den relation 

denne befinner sig i, kan leda till ökade kunskaper och att sjuksköterskor vågar diskutera 

sexualitet med sina patienter. För att våga föra en dialog om sexuell hälsa och ED med sina 

patienter, bör sjuksköterskan vara lyhörd, ställa öppna frågor och värna om patientens 

integritet. I dag finns det många sjukdomar som kan leda till att ED utvecklas, därför skulle 

denna studie kunna ligga till grund för vidare forskning. Förslag till fortsatt forskning är att 

beskriva hur sjuksköterskor ska våga samtala om sexuell hälsa och göra det till en naturlig 

del i anamnesen. 
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var sju par med behandling och fem par som inte hade någon behandling. 

Deltagarna rekryterades från olika kliniska centrum, genom annonsering i 

tidningar och på internet. Intervjuerna varade mellan 34–73 minuter, spelades 

in och för att sedan transkriberas.  

Resultat Resultatet visade att det fanns yttre och inre faktorer hos mannen som gjorde 

att han sökte behandling. 

Förekomst av 

etiska 

överväganden 

Deltagarna samtyckte skriftligt. 

 

 

 

Författare Dean, J., Rubio-Aurioles, E., McCabe, M., Eardley, I., Speakman, M., Buvat, 

J., Sáenz de Tejada, I, & Fischer, W. 

Titel Integrating partners into erectile dysfunction treatment: improving the sexual 

experience for the couple. 

År 2008. 

Tidskrift International Journal of Clinical Practice. 

Syfte Syftet med studien var att förstå hur partnern kan inkluderas vid behandling av 

ED och kunna nå ett framgångsrikt resultat. 

Metod Kvalitativ studie. Guidade rekommendationer togs fram för män med ED och 

deras behandling. Frågor med fokus på partnern ställdes till män som sökte 

behandling på egen hand, för att undersöka hur partnern kunde bli delaktig i 

behandling. Rekommendationer togs fram av en expertpanel som därefter 

presenterades för 35 experter inom sexuell hälsa och dessa gav feedback på 

rekommendationerna. Samtliga deltagare hade signifikant erfarenhet av att 

behandla ED och hade publicerat flera vetenskapliga artiklar inom området.  

Resultat Genom att inkludera kvinnan i behandling kan båda parter i ett par få ett 

tillfredställande sexuellt samliv. Genom att interagera med en annan person så 

kan en större mening för situationen skapas. Delaktighet visade sig ge ett bättre 

resultat för behandling. 

Förekomst av 

etiska 

överväganden 

Deltagarna samtyckte skriftligt efter given information om studien. 



 

 

Författare Jowett, A., Peel, E., & Shaw, R. 

Titel Sex and Diabetes: A Thematic Analysis of Gay and Bisexual Men’s Accounts. 

År 2011. 

Tidskrift Journal of Health Psychology. 

Syfte Syftet var att undersöka homo- och bisexuella mäns erfarenheter av sex och 

diabetes. 

Metod Kvalitativ innehållsanalys. Intervjuer med 13 män om deras vardagliga 

problem som uppkom i samband med diabetes, och hur det påverkade deras 

personliga relationer. Vissa män rekryterades genom en tidigare online 

undersökning om sexuella problem vid diabetes. Resten rekryterades via en 

annons i Balance, en Diabetes UK Magazine. Personliga intervjuer varade en 

till två timmar, var ljudinspelade och transkriberade verbatim. Teman 

identifierades som relaterade till sexuella svårigheter i samband med diabetes. 

Resultat Resultatet visade att män med diabetes typ 1 och 2 har hög prevalens av ED. 

Det vanligaste problemet som rapporterades bland dessa män var att få och 

bibehålla erektion. 

Förekomst av 

etiska 

överväganden 

Deltagarna samtyckte skriftligt efter given information om studien. 

Författare O´Connor, E., McCabe, M., Conaglen, H & Conaglen, J. 

Titel Attitudes and experiences: qualitative perspectives on erectile dysfunction 

from the female partner. 

År 2011. 

Tidskrift Journal of Health Psychology. 

Syfte Syftet var att undersöka kvinnans sexuella erfarenhet av att leva med en man 

som har ED, att få ökad förståelse för hur ED påverkar relationens 

välbefinnande och att undersöka kvinnans erfarenhet av den sexuella 

kommunikationen med mannen. 

Metod Fenomenologisk metod. Semi-strukturerade intervjuer med 100 kvinnor från 

New Zealand genomfördes. Medelålder på deltagarna var 53 år och 

medelsnittet på relationen var 23 år. Inklusionskriterier var att deras män hade 

ED. Deltagarna rekryterades genom annonsering i lokala tidningar. Frågor 

rörande hur erektionsproblem påverkade relationen, om ED påverkade 

kvinnans egna sexuella funktion och relationsfrågor gällande kommunikation 

och intimitet ställdes. Intervjuerna varade i minst 20 min, spelades in och 

därefter transkriberades.  

Resultat Resultatet visar att kvinnan blir påverkad på flera sätt när mannen har ED. 

Relationen, den sexuella kommunikationen och välbefinnande påverkas bland 

annat.  

Förekomst av 

etiska 

överväganden 

Etiskt godkännande av en nationell etisk kommitté i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare Schantz Laursen, B. 

Titel Sexuality in men after prostate cancer surgery: a qualitative study. 

År 2017. 

Tidskrift Scandinavian Journal of Caring Sciences. 

Syfte Syftet var att belysa vilken effekt av kirurgisk behandling har för mäns 

sexualitet. 

Metod Fenomenologisk och hermeneutisk metod Intervjuer med fyra män i ålder 55–

68 genomfördes. Inklusionskriterier var att de behandlades för prostatacancer, 

hade ED och var i ett långvarigt förhållande. Varje intervju varade i 45–60 

minuter, spelades in och därefter transkriberades. 

Resultat Resultatet visade att männen inte längre kunde kontrollera sin erektion, att de 

kände förlust av intimitet och hur sexlivet kunde förbättras. 

Förekomst av 

etiska 

överväganden 

Deltagarna fick skriftlig information om studiens syfte och fick därefter ge sitt 

samtycke. Studien följde de etiska riktlinjerna från helsingsforsdeklarationen. 


