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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Impotens drabbar många män runt om i världen och det finns en viss känslighet 
kring ämnet. Kommunikationen mellan sjuksköterskor och männen som är drabbade av 
impotens bör bli bättre för att lindra männens lidande och främja deras välbefinnande.  
Syfte: Studiens syfte var att belysa hur män med impotens upplever sin livsvärld.  
Metod: Författarna har gjort en litteraturstudie baserad på artiklar med dels intervjuer och 
dels frågeformulär som datainsamlingsmetoder. Analysen gjordes utifrån Graneheim och 
Lundman (2004).  
Resultat: Resultatet visar att män vanligtvis upplever impotens som ett lidande. Vid analysen 
framkom de tre kategorierna Mannen och partnerns relation påverkas, Den levda kroppen och 
Hopp och förtvivlan.  
Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer kunskap om hur impotens påverkar de män som får 
besvär med detta. Detta för att männen ska våga prata om sin problematik och på så sätt skapa 
möjlighet att få hjälp.  
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INLEDNING  
Det finns miljoner män runt om i världen som blir drabbade av impotens någon gång under 
sitt liv. Många av dem som söker hjälp för impotens, som även är kallas erektil dysfunktion 
(ED) lider även av diabetes, hypertoni eller är rökare (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 
2006). Impotens kan ofta ha psykologiska orsaker som att mannen är stressad, ångestladdad, 
orolig eller rädd för intimitet. Dessa känslor gör att hjärnan kan skicka ut signaler till kroppen 
som sedan minskar blodflödet till penis vilket gör att mannen inte kan få erektion. Detta är en 
naturlig reaktion som uppstår som en reflex i situationer som hotar mannen på något sätt 
(Drevstam, 2010). Eftersom impotens är ett känsligt ämne för både män och sjuksköterskor att 
prata om valde författarna att fördjupa sig i detta ämne då det ses som väldigt intressant att få 
veta hur männen upplever sin impotens.  
 
 

BAKGRUND  
 
Man räknar med att ungefär 5 % av männen i 40 årsåldern och 15 % av männen i 70 årsåldern 
lider av impotens i Sverige. Tillfällig impotens förekommer i så hög grad som hos 40 % av 40 
åringarna och 70 % av männen i 70-årsåldern (Simonsen et al., 2006). 

 

Maskulinitet 

Det är inte ovanligt att män värderar sin manlighet utifrån hårdheten och uthålligheten i sin 
erektion och sexuella prestation. De förlorar hellre en annan kroppsdel än att ha 
erektionsproblem. De negativa erfarenheterna ökar mäns prestationsångest och de känner sig 
ofta otillräckliga (Drevstam, 2010). Att förlora en kroppsfunktion är en annan sak än att 
förlora något materiellt och det rubbar en människas tillvaro (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud, & Fagerberg, 2010).  
 
De som har besvär med impotens kan må dåligt psykiskt och vara obekväma i nära relationer 
eftersom det orsakar lidande. Impotens är inget farligt och det hindrar inte männen från att 
leva sina liv. Samtidigt ses den subjektiva och levda kroppen olika ut från individ till individ, 
när en individ upplever ett lidande blir kroppen mer påtaglig än tidigare (Dahlberg et al., 
2010). Själva rädslan att få problem med erektionen under ett samlag kan få mannen att 
skynda på sin ejakulation för att hinna innan penisen slaknar. Oro kan finnas inför nästa 
samlag och en ond cirkel skapas som kan vara svår att ta sig ur själv (Drevstam, 2010). 
 
 

Sexualitet och impotens  

Alla människor har ett behov av sexuellt umgänge och närhet för att må bra, 
Världshälsoorganisationen (WHO) definition av sexualitet är att: 
 
"Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man 

och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan 

skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, det handlar inte om 

huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa 
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kan, men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i 

energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att 

känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, 

handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa" 
(Nationalencyklopedin, 2011a).  
 
Ordet impotens, även kallat erektil dysfunktion kan tolkas olika eftersom det har flera 
innebörder och upplevs olika från individ till individ. Det kan manifestera sig på olika sätt så 
som genom oförmåga att få erektion, oförmåga att få erektion som är fast nog för penetrering 
eller oförmåga att upprätthålla erektion tillräckligt länge för att uppleva en sexuell 
tillfredställelse (Lewis, Rosen & Goldstein, 2003). En annan beskrivning av erektil 
dysfunktion är: ”oförmåga att få tillräcklig erektion av penis för att kunna genomföra 

samlag” (Nationalencyklopedin, 2011b).  
 
Impotens ses som ett betydande problem av många män. Det påverkar både männen och deras 
partner (Rance et al., 2003). Männen som har förstående partners känner inte en lika stor 
förlust på grund av sin impotens (Conaglen & Conaglen 2008). Detta gäller inte alla par då 
alla är olika och har olika prioriteringar i livet.  
 

Behovet av intimitet  

Enligt Maslows behovstrappa finns det fem steg av olika behov som måste uppfyllas för att 
människan ska må bra och för att kunna överleva. Varje steg måste vara uppfyllt innan man 
kan gå vidare till nästa. De tre första nivåerna ses som bristbehov och de två sista som 
utvecklingsbehov. Det grundläggande och första behovet är fysiska som att kunna andas, äta, 
dricka och sova. Om inte människan får sina grundläggande behov tillfredställda kan detta 
orsaka ohälsa och kontrollera personens tankar och vardag då vi som människor är inställda 
på överleva. Nästa steg är att känna trygghet och att ha medmänskliga kontakter. Det sociala 
nätverket utgör en trygghet som struktur och stabilitet. Tredje steget är att människan har ett 
behov av gemenskap och kärlek genom familj, vänskap och sexuell intimitet. Människan är 
ett flockdjur som inte vill vara ensam. Fjärde steget som måste uppfyllas är ett behov av 
självuppskattning. Människan är i behov av självrespekt och respekt från andra. Genom att 
uppfylla detta behov blir personen självsäker, känner sig värdefull och behövd. Brist på 
tillfredställelse kan upplevas som frustration, hjälplöshet och svaghet. Sista steget i Maslows 
behovstrappa är ett behov av självförverkligande genom att man blir den personen som man 
vill vara och förverkligar sina drömmar genom att ex studera, resa eller att engagera sig i olika 
organisationer, eller använder sin begåvning (Tamm, 2002; Medin & Alexanderson, 2000). 
Mäns värsta mardröm kan vara att bli impotent. Det är viktigt att tydliggöra för mannen att det 
inte handlar om något annat än oförmåga att få erektion eller oförmåga att genomföra 
penetrerande samlag.  
 
 

Att kunna acceptera sin tillvaro 

Att vara lycklig och frisk är de flesta människors önskemål och mål i livet (Kåver, 2007). Att 
acceptera att man har drabbats av en sjukdom kan vara svårt. Det är betydelsefullt att betona 
acceptans då detta inte är detsamma som att tycka om något eller att vara passiv (ibid.). Det är 
viktigt att se något för vad det är och stå ut med verkligheten trots att den kan vara mödosam, 
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det går inte att fly från verkligheten. För att kunna förändra en situation måste den först 
accepteras. Att förlora kroppsliga funktioner kan göra den drabbade förtvivlad och 
ångestladdad. Många funderar över varför drabbar det just mig, vad har jag gjort för fel? Alla 
människor drabbas någon gång mer eller mindre av lidande och det är en naturlig del av livet. 
Men det finns de som drabbas mer än andra och det kan vara svårt att acceptera (ibid.).  
 

Tillfällig eller permanent impotens 

En behandlingsform av prostatacancer är radikal prostatektomi. Det ses som en av 
riskfaktorerna till impotens. Vid en radikal prostatektomi tas hela prostatakörteln och 
sädesblåsorna bort. Det finns två nackdelar med detta ingrepp. Operationen måste göras 
medan cancern endast är lokaliserad i prostatakörteln och ingreppet innebär ofta att mannen 
blir inkontinent men detta är ofta reversibelt. En erektionsstörning uppstår alltid initialt, men 
är för många övergående och man räknar med att om erektionsförmågan var god preoperativt 
så kommer den efter några år vara god efter en radikal prostatektomi. Men för alla blir inte 
erektionsförmågan tillfredställande igen och då talas det om impotens (Internetmedicin, 2011; 
Järhult & Offenbartl, 2006). Diabetes mellitus är en sjukdom som är kronisk och allvarlig. 
Diagnosen ställs genom att förhöjd plasmaglukos påvisas. Männen kan få impotens då kärlen 
påverkas vid diabetes (Quittenbaum, 2007). Diabetes mellitus är en av de vanligaste orsakerna 
till impotens och drabbar över en tredjedel av männen (Rance et al., 2003).  
 
 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Samtliga begrepp som den teoretiska referensramen kommer att innehålla, är ur ett 
vårdvetenskapligt synsätt och är vanligt förekommande i en människas liv. Dessa kommer att 
användas genom studien för att öka förståelsen och kunskapen om hur män upplever 
impotens. Utifrån ett livsvärldsperspektiv strävas det efter att få kunskap om hur männen 
upplever impotens utifrån de vårdvetenskapliga begreppen, lidande, välbefinnande och den 
subjektiva kroppen. Fokus ligger på hur männen upplever detta utifrån deras livsvärld (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Det som är viktigt att förstå för sjuksköterskan är att se kroppen som ett 
subjekt och som något levande. Människans subjektiva kropp är allt på en och samma gång, 
fyllt med upplevelser och erfarenheter (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2010).  
 
Män som drabbas av impotens ser detta vanligtvis som ett lidande. Det finns olika sorters 
lidande, livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande innebär att ett lidande i 
den egna livssituationen, sjukdomslidande är att en sjukdom får en människa att uppleva 
lidande och vårdlidande anses som onödig. Då den orsakas av vårdpersonal som brister i sitt 
vårdande. Lidande är något som kan upplevas vid någon form av förlust, och lidandet är unikt 
för alla individer. Dahlberg et al. (2010) menar att varje individ betraktas som den främsta 
experten på sig själv och att det är viktigt att se till varje människas helhet. Hela deras liv, 
såväl den psykologiska som den sociala delen blir påverkade och det blir svårt att känna 
välbefinnande eftersom ilska och hopplöshet kan utvecklas från lidande. Trots sjukdom och 
lidande kan välbefinnande upplevas. Utifrån ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas 
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männens upplevelser och erfarenheter av impotens. Deras liv och tillvaro med impotens sätts i 
fokus.  
 
Det är av intresse för sjuksköterskan att fokusera på hur patienten upplever sin hälsa, sitt 
lidande och välbefinnande samt sin vård (Dahlberg et al., 2010). När sjuksköterskan ska möta 
en patient och dennes livsvärld är det viktigt att vederbörande själv har reflekterat över vad 
den levda kroppen är. Det är dels för att ha en reflekterad erfarenhet av hur kroppen kan 
framstå. Hur det kan framstå som ett objekt i det dagliga livet men också hur den subjektiva 
kroppen reagerar i ett tillstånd med ohälsa (ibid.).  

 
 

PROBLEMFORMULERING  

 

Impotens kan uppkomma av olika anledningar så som psykologiska, fysiska och 
läkemedelsbiverkningar. Det är viktigt att kartlägga den primära orsaken till impotensen för 
att sedan kunna möta den. Läkemedel kan både vara en positiv och negativ faktor i detta fall. 
Det negativa är att det finns biverkningar som kan ge impotens. Några utav dessa 
läkemedelsgrupper är blodtrycksmediciner och antidepressiva. Det positiva är att det finns 
impotenshöjande läkemedelsgrupper som t ex Sildenafil. Viagra som tillhör denna 
läkemedelsgrupp anses vara det mest effektiva impotenshöjande läkemedlet som finns på 
marknaden (Simonsen et al., 2006). Media tar ofta upp just detta läkemedel i samband med 
impotens.  
 
I många fall kan läkemedel hjälpa männen att uppfylla partnerns behov av sexuell 
tillfredställelse och närhet men i andra fall inte. Det kan leda till förödande konsekvenser i 
förhållandet när det inte går att åtgärda problemet. Det finns otillräckliga kunskaper kring 
impotens samt bristande information. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår och är medveten 
om vilken påverkan impotens har på männens liv (Green & Kodish, 2009). Många män 
känner att det är ett känsligt område och har svårt att prata om det. Det är viktigt att 
sjuksköterskor känner till att impotens är ett känsligt område och därför bemöter patienter 
som har detta på ett sätt som inger förtroende och respekt så att männen vågar prata om det 
(ibid.). Som sjuksköterska kan det vara svårt att samtala om det sexuella samlivet då det kan 
upplevas privat .  
 
 

SYFTE  

 

Studiens syfte var att belysa mäns upplevelse av sin impotens.  
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METOD  

 

En kvalitativ ansats har valts till denna studie för att förstå männens subjektiva upplevelser av 
impotens och hur deras livsvärld påverkas (Forsberg & Wengström, 2008). För att få en 
djupare förståelse för mäns upplevelse av impotens så valdes det att göra en litteraturstudie 
genom att samla in information från vetenskapliga artiklar. Denna litteraturstudie består av 11 
vetenskapliga artiklar. Målet med litteraturstudien var att göra en översikt av vetenskapliga 
studier som redan finns för att få svar på studiens syfte. En problemformulering formades och 
utifrån den så söktes aktuell information i databaser och litteratur (Friberg, 2006a).  
 
Då människors upplevelse studeras är kvalitativ metod en lämplig metod att använda sig utav. 
I den kvalitativa ansatsen finns en strävan att studera ett fenomen eller händelse för att skapa 
en djupare förståelse samt människans subjektiva upplevelser.  Analys av data kan ske 
kontinuerligt under datainsamlingen och ny kunskap kan tas in under hela processen. Den 
kvalitativa ansatsen strävar efter att ge en helhetsbild vilket i denna studie handlar om hur 
män upplever sin impotens. Författarna skapade kategorier under analysen som underlättar 
förståelsen för läsaren. På ett systematiskt sätt synliggörs männens upplevelser av impotens 
(Forsberg & Wengström, 2008; Dahlborg, 2008).  

Syftet och problemformuleringen var det som avgjorde vilka artiklar som till slut valdes 
(Friberg, 2006a). En litteraturstudie gjordes och denna baserades på artiklar med dels 
intervjuer och dels frågeformulär för datainsamlingen. De kvantitativa artiklarna används då 
de har ett kvalitativt inslag som relaterar till denna studies syfte. I denna studie är det inte 
statistik och numeriska värden som är av intresse utan upplevelser och helheten som svarar till 
syftet (Forsberg & Wengström, 2008). Studien är inspirerad av ett livsvärldsperspektiv som 
innebär att människors vardagliga liv och tillvaro uppmärksammas. Vilket innebär att se, 
förstå, beskriva och analysera världen (Dahlberg et al., 2010; Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Urvalsförfarande 

Databaserna Cinahl, Pubmed och Medline användes för att systematiskt leta efter de 
vetenskapliga artiklar som passade till syftet. Dessa databaser användes för att de berör 
omvårdnadsforskning och innehåller vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2008).   
 
För att hitta lämpliga sökord användes de olika databasernas thesaurus (ämnesordlistor) 
Cinahl Headings och Svenska Mesh (Forsberg & Wengström, 2008; Östlundh, 2006). Sökord 
som författarna valde att använda i databaserna var: impotence, masculinity, erectile 
dysfunction, body image, patient perceptions, vasculogenic, qualitative research, nursing, 
female, relationship, experience, erectile dysfunction treatment, treatment outcome och men. 
Samtliga sökord kombinerades på olika sätt med varandra för att se vilka som gav bäst träffar. 
Begränsningar som full text, abstracts available, 2003 and forward, english, användes för att 
begränsa antalet träffar. Begränsningar är användbara för att avgränsa så att författarna inte 
får det som inte passar deras syfte (Östlundh, 2006). Vid 200 träffar eller lägre lästes alla 
titlar. Om titlarna ansågs passa till studiens syfte lästes även abstract för att se vad artikeln 
handlade om. De artiklar vars abstract var relevant till denna studies syfte lästes hela artikeln.  
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I databassökningen redovisas sökord, kombinationer och antal träffar för samtliga utvalda 
artiklar (se bilaga 1). Även booleska operatorer såsom AND användes för att begränsa och för 
att ge ett smalare resultat och booleska operatorn OR användes för att ge ett bredare resultat 
(Forsberg & Wengström, 2008; Östlundh, 2006).  
 
Det var eftersträvat att få så hög kvalitet som möjligt på samtliga artiklar under 
datainsamlingen och välja ut de som passar bäst till litteraturstudiens syfte. Studiernas kvalitet 
granskades med hjälp utav en modifierad kvalitetsgransknings mall utifrån Willman, Stoltz 
och Bahtsevani (2011). Ett poängsystem användes för att bedöma kvalitén. De bedömdes med 
hög, medel eller låg kvalitet (Willman et al., 2011). Willman et al. (2011) menar att det inte 
går att använda en mall som redan finns rakt av utan denna måste utvecklas och anpassas efter 
varje litteraturstudie. Eftersom både kvalitativa och kvantitativa artiklar granskades i denna 
studie utformades en kvalitetsgransknings mall för vardera (se bilaga 2 & 3). ”Ja”-svar gav 1 
poäng, ”nej”-svar och ”oklart”- svar gav 0 poäng. 0-3 poäng var låg kvalitet, 4-7 var medel 
kvalitet och 8-10 var hög kvalitet. Detta poängsystem utformades av författarna själva och 
innehar den tidigare nämnda modifieringen av kvalitetsgranskningsmallen. Båda författarna 
granskade artiklarna så att granskningen skulle bli så säker som möjligt.  
 
Inklusionskriterier var att artiklarna var godkända i Ulrich’s Web global serials directory 
(2011) som visar att artiklarna var peer-reviewed och att de följde de delar som finns i 
forskningsprocessen. Så ny information som möjligt eftersträvades kring ämnet då artiklarna 
inte fick vara publicerade tidigare än 2003. Ett etiskt resonemang skulle följas och innehållet 
skulle knytas till studiens syfte. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. 
Vetenskapens officiella språk är numera engelska (Segesten, 2006). Både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar som passade till författarnas syfte inkluderades. Artiklar som var skrivna 
på andra språk än engelska, inte fanns tillgängliga i fulltext samt artiklar som inte var 
relevanta till denna studies syfte exkluderades.  
 

Datainsamling 

Litteraturen och artiklarna som användes i studies syfte var vetenskapliga och trovärdiga.  
Författarna valde att använda databaserna CINAHL, PUBMED och MEDLINE för att 
inhämta vetenskapliga artiklar till studien. Dessa databaser användes för att de berör 
omvårdnadsforskning och innehåller vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2008).  
 
Vid sökning i CINAHL gav sökordet impotence 2303 träffar och när sökordet and nursing 
lades till reducerades träffarna till 198 och för att minska antalet träffar ytterligare lades 
begränsningarna text free, English, peer reviewed, abstracts, published 2005 and forward och 
detta resulterade i 6 träffar och 1 artikel valdes. Sökordet erectile dysfunction gav 1103 träffar 
och när sökordet and experiences lades till reducerades träffarna till 54 och 1 artikel valdes. 
Inga begränsningar användes. Sökordet (MM“ Impotence/PF”) gav 127 träffar och efter att 
sökordet (MM” Impotence/PF”) AND Female AND relationship och när begränsningarna 
linked full free text, English, peer reviewed, abstract available, published 2003 and forward 
lades till resulterade det i 3 träffar och 2 artiklar valdes.  
 
I databasen MEDLINE gav sökordet impotence 5959 träffar och för att minska dem lades 
AND men till och gav 1362 träffar och för att reducera ytligare användes begränsningarna 
links to full text, abstract available, 20030101–20111231, English language och resultatet 
blev då 55 träffar och 2 artiklar valdes. 
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I PUBMED användes sökordet erectile dysfunction treatment och detta gav 12350 träffar. 
Sökningen förfinades genom att lägga till AND treatment outcome och träffarna minskade då 
till 2145 och för att reducera antalet träffar yttligare lades AND patient perceptions till och 
resultatet blev då 31 träffar och 1 artikel valdes. Vid en av sökningarna i PUBMED användes 
sökordet ”Qualitative research”[Mesh] som resulterade i 11414 träffar. Sökorden “Erectile 
dysfunction”[Mesh] OR “Impotence, Vasculogenic”[Mesh] och resulterade i 13965 träffar 
och författarna ändrade sökorden till ”Qualitative research” [Mesh] AND “Erectile 
dysfunction”[Mesh] OR “Impotence, Vasculogenic” [Mesh] som resulterade i 18 träffar och 3 
artiklar valdes. Sökordet masculinity gav 1512 träffar och man lade till AND body image 
vilket gav 57 träffar och 1 artikel valdes.  
 
 

Dataanalys 

De valda vetenskapliga artiklarna och litteraturen som författarna valde att använda sig av har 
kritiskt granskas, analyseras och tillslut beskrivits. Dataanalysen utfördes för att tolka och 
förstå det problemområde som denna studie hade (Forsberg & Wengström, 2008). Analysen 
av de valda artiklarna till studien gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2008) modell. De 
artiklar som valdes lästes noggrant igenom för att få en bra övergripande kännedom över 
innehållet (Friberg, 2006b; Graneheim & Lundman, 2008).  
 
Efter att artiklarna lästs upprepade gånger, reflekterade författarna tillsammans över det som 
uppfattats som de meningsbärande enheterna. De meningsbärande enheterna, vilket innebar 
att de delar i texten som innehöll information som var relevant till studiens syfte och 
frågeställning, valdes ut. Dessa delar sammanfattades för att sedan kondenseras ytterligare 
samtidigt som viktiga delar behölls. Att kondensera innebär att text kortas ner och blir lättare 
att hantera men att texten ändå har kvar sitt innehåll. Därefter kodade författarna det som 
kondenserats för att sedan i nästa steg kunna skapa kategorier. Detta skedde genom att dessa 
koder jämfördes för att hitta likheter och skillnader för att sedan sorteras under respektive 
kategori som ansågs vara passande. Kategorierna utgjordes utav de koder som passade 
tillsammans. Dessa kategorier speglar därför innehållet i de analyserade artiklarna och utgör 
resultatets fynd.  
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Tabell 1 – Exempel på analysförfarande  

 
Meningsbärande enheter Kondensering Kodning Kategori 
Kvinnorna var mer oroliga för 
männens förlust än sin egen men 
samtidigt fick de mer närhet med 
kramar, pussar och ömhet allmänt 
och man fokuserade inte lika 
mycket på att uppnå orgasm då 
mannen hade problem med 
impotens. 

---- 

Några män framförde att sex inte 
var allt i livet och att det fanns 
andra sätt att visa kärlek och 
tillgivenhet som ex. smekningar 
och kyssar. Partnern var 
närvarande och gav ett 
känslomässigt stöd för mannen 
efter deras operation och de 
komplikationer som uppstod. 

---- 

 

 

Männen accepterade sin sexuella 
begränsning om de var i god hälsa 
efter operation och stödet från 
deras partner sågs som mycket 
viktig. Relationen med partnern 
var viktigare för livskvaliteten än 
sexualiteten. 

 

Mindre fokus på att uppnå 
orgasm. Kvinnan fick mer närhet 
med pussar och kramar. Kände 
mer oro för mannens förlust än 
deras egen.  

 

 

                                                          
Sex var inte lika viktigt och 
närhet med kyssar och kramar 
blev de sätt som man visade 
kärlek istället. Partnern gav 
närhet och ett känslomässigt stöd 
till mannen. 

 

 

 

  

Männen accepterade de sexuella 
begränsningar som uppstod. 
Stöd från partner sågs som 
viktigt. Relationen med partner 
var viktigare än sexualiteten.  

Förlust för mannen och 
kvinnan. Mindre fokus 
på orgasm, mer på 
ömhet och närhet  

 

 

 

Visade kärlek med 
ömhet och närhet. 
Känslomässigt stöd från 
partnern till mannen.                                             

 

 

 

 

 

Acceptans. Stöd från 
partnern viktigt och 
relationen viktigare än 
sexualitet.                            

 

 

Mannen och 
partnerns relation 
påverkas 

 

 

                                  

                             
Mannen och 
partnerns relation 
påverkas 

 

 

 

 

 

 

Mannen och 
partnerns relation 
påverkas 

 

Forskningsetiska överväganden  

 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ses det vara etiskt att de medverkande skyddas, 
respekteras och konfidentialiteten beaktats vilket följdes i inkluderade artiklarna. Samtliga är 
granskade i Ulrich’s web global serials directory (2010) vilket visar att artiklarna är 
vetenskapliga och därmed etiskt granskade. Även rådet för Etikregler för Humanistisk – 
samhällsvetenskapliga forskning (1999) har fyra huvudkrav för vetenskaplig forskning som 
används i samtliga artiklar. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Artiklarna som användes till studien var 
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engelskspråkiga och författarna var noga med översättningen med eftersträvan att undvika 
feltolkning.  
 
 

RESULTAT 
 

Studiens resultat presenteras i tre kategorier med respektive subkategorier nedan: Mannen och 
partnerns relation påverkas, Den levda kroppen och Hopp och förtvivlan. 

 
Mannen och partnerns relation påverkas  
                                                     
Impotens i anslutning till en relation påverkar livskvalitén 

 

McCabe och Matic (2008) hade i sin studie kommit fram till att män med impotens upplevde 
en låg nivå av sexuell tillfredsställelse. Detta sågs även påverka deras upplevda 
tillfredställelse i relationen med deras partner. Reagerade paret med ilska, ångest och rädsla 
försämrades relationen och konflikter uppstod (McCabe & Matic, 2008). Männen upplevde att 
relationen som de levde i var viktig för dem och att den sexuella aktiviteten betraktades som 
en viktig del av parets relation. Erektionsproblem fick dem att känna sig mindre tillfreds med 
sig själva och detta påverkade dem på ett negativt sätt. Impotens sågs av männen som ett stort 
problem i ett förhållande då partnern blev tvungen att anpassa sitt sexliv efter mannen. De 
menade att partnern ofta hade en önskan om att kunna hjälpa, bota och hitta en lösning på 
deras problem (McCabe & Matic, 2008). Mannen ansåg det vara viktigt att livskamraten 
involverades i behandlingen för att kunna få en fullkomlig bedömning av hur impotensen 
skulle komma att påverka relationen och vilka faktorer som var viktiga att behandla (ibid.).  
 
De yngre männen upplevde en djupare känsla av förlust i sitt förhållande då de upplevde att 
de var för unga för att mista sin sexuella funktion (Burt et al., 2005; Iyigun, Ayhan, & Tastan, 
2011: O’Shaughnessy & Laws, 2009/2010). För de äldre männen sågs det vara mer accepterat 
att den sexuella funktionen kunde minska efter en operation då de upplevde att den redan hade 
minskat med stigande ålder (Oliffe, 2005). Den vanligaste första reaktionen när männen 
dabbades av impotens var en känsla av kastrering (Thomlinson & Wright, 2004). Flertalet 
män upplevde en minskad livskvalitet och deras självkänsla påverkades av impotensen (Fisher 
et al., 2009; McCabe & Matic, 2008; Milne, Spiers & Moore, 2008).  
 
De hoppades på att deras sexuella funktioner skulle återgå till det normala inom kort och inte 
vara permanent (Cecil, McCaugan & Parahoo, 2010; Iyigun et al., 2011). Samtidigt tyckte 
många män att det fanns viktigare saker än penetrerande sex i deras liv och att äktenskapet 
inte behövde påverkas negativt av deras impotens (Iyigun et al., 2011; Petry et al., 2004).  

 

Olika upplevelser kring den sexuella tillfredställelsen 

Många män var däremot oroliga över att de inte kunde uppfylla sin partners behov men denna 
oro delade de vanligtvis inte med sin partner. Trots att kvinnorna sa detta till sina män så 
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fanns det män som kände en oro för att partnern skulle vara otrogen. Att inte kunna ha ett 
vanligt sexuellt aktivt liv upplevdes som en besvikelse och som en frustration av männen. Den 
sexuella akten måste förberedas för att fungera och detta upplevdes krävande och sorgligt då 
det inte var så förut. Trots förberedelserna fanns det inga garantier för att akten skulle kunna 
fullbordas (Burt et al., 2005). 

Många män blev upprörda och såg inget positivt i vardagen. Även detta skilde sig från man 
till man. Många män kände att de hade stöd från sin partner medan andra inte upplevde detta 
alls (Iyigun et al., 2011). Vissa män var säkra på sina förhållanden och litade på att deras 
partner inte skulle vara otrogna efter att deras egna sexuella aktivitet förändrats. Männen 
uppgav att deras partner hade en stor roll i deras återhämtning och hade en avgörande roll för 
att upprätthålla deras liv efter att det skett förändringar i det sexuella livet (Petry et al. 2004). 
En del män prioriterade en god hälsa och relationen med partnern sågs vara viktigare för deras 
livskvalitet än att deras sexuella del i förhållandet fungerade som förr. Impotens behövde inte 
ha en negativ påverkan på förhållandet om paret inte värdesatte det sexuella samlivet som 
högst (Willener & Hantikainen, 2005).  

 

Den sexuella aktiviteten förändras  

Enligt McCabe och Matic (2008) menade männen att de inte hade samma åsikter som kvinnan 
om hur viktig den sexuella delen var i förhållandet men även om åsikter angående 
förändringar i den sexuella aktiviteten.  

Män som led av impotens upplevde att det var påfrestande att inte kunna varva ner och 
tillfredställa sig själva genom att onanera och få en orgasm (O’Shaughnessy & Laws, 
2009/2010). Många män var missnöjda med sin sexuella prestation i förhållandet och kände 
sig mindre trygga vid den sexuella akten (ibid.).  

 

Den levda kroppen 

Maskulinitet och identitet 

Maskulinitet var förknippat med sexualitet och kunde inte mannen prestera sexuellt så 
uppstod en förtvivlan och mannen kände sig förnedrad (Cecil et al., 2010; Thomlinson & 
Wright, 2004). Att bli impotent upplevdes av männen som en utmaning för manligheten och 
den manliga identiteten. När en yngre man inte hade den sexuella kraften kunde vissa män 
uppleva detta som att de inte var en man längre, den sexuella potensen sågs som en makt hos 
männen (Cecil et al., 2010). Män såg sin sexuella kapacitet som en del av manligheten. 
Många upplevde att självkänsla försvagades och de kände sig omanliga, värdelösa och 
osynliga. Den manliga kroppsuppfattningen var kopplad till mannens sexualitet. Vissa män 
hade däremot haft det lättare att känslomässigt acceptera sin nedsatta sexuella funktion än 
andra (O’Shaughnessy & Laws, 2009/2010). Männens kropp värderades utifrån kraft och 
funktion som sedan förknippades till deras manlighet. För vissa män var det svårt att uppsöka 
hjälp för sin impotens och detta sågs vara ohälsosamt då det skapade ett lidande för männen. 
Det är upp till varje individ att uppsöka sjukvården om det skulle behövas. Vissa män 
upplevde sig svaga när de pratade om sin impotens och att mista sin sexuella lust och funktion 
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sågs som ett slag mot manligheten (Cecil et al., 2010). Penetrerande sex sågs som en del av 
mannens manlighet. Parets intimitet och mannens manlighet omdefinierades och beröring, 
gemensamma aktiviteter och intressen blev viktigare än penetrerande sex (Olieffe, 2005). 

 

Sexuell aktivitet var i många förhållanden viktigt då det gav närhet och sexuell 
tillfredställelse. För männen var det en viktig markör för deras maskulinitet att kunna 
tillfredställa sin partner. Att kunna tillfredställa sig själv och sin partner genom samlag 
upplevdes av männen som en stor del av deras maskulinitet. För vissa blev det stora 
reaktioner på grund av impotens och relationerna mellan mannen och hans partner blev 
drabbade, i vissa fall så hårt att det ledde till depression (Thomlinson & Wright, 2004).  

 

Att förlora kontrollen  

Efter en radikal prostatektomi var det vanligt med impotens. Männen kunde uppleva detta 
som att de förlorat kontrollen över sin tillvaro. För männen var det viktigt att känna en 
kontroll över sitt sexuella liv. De flesta av männen som deltog i Petry et al. (2004) kände att 
de inte vågade prata om sin impotens innan de upplevde att de hade kontroll över den på 
grund av att de kände sig osäkra på sig själva. Vissa män utryckte att de var tveksamma till 
om de skulle ha genomgått en radikal prostatektomi om de hade förstått omfattningen av 
problematiken som kunde uppstå efteråt (O’Shaughnessy & Laws, 2009/2010). De män som 
diagnostiserades med prostatacancer i unga år, upplevde en svårare beslutsprocess inför en 
radikal prostatektomi då de var rädda för erektionsproblemen som kunde uppstå efteråt 
(O’Shaughnessy & Laws, 2009/2010). Att överleva sin cancer upplevdes av många som 
viktigare än rädslan för att förlora sin sexuella drift och manlighet (Olieffe, 2005).  

Männens sätt att hantera sin impotens varierade så den placeras i samband med deras ålder, 
hälsa och relationer. Exempelvis sågs det var lättare att acceptera sin impotens då individen 
var äldre. Detta för att de yngre förväntas vara mer sexuellt aktiva än äldre. Samtidigt sågs 
exempelvis operation för cancer som en prioritering då det ökade männens chans att leva 
längre (Olieffe, 2005). Även detta var individuellt för männen.  

Rance et al. (2003) undersökte vilken problematik som var störst hos män med diabetes som 
även hade impotens. Hälsoproblem såsom blindhet och njursjukdom sågs som ett större 
problem än erektionsproblem för de flesta av männen. En jämförelse gjordes mellan männen 
som var i en sexuell relation och män som inte var det. Jämförelsen visade att impotensen 
uppfattades olika. De som inte var i en relation såg inte impotens som ett stort problem medan 
de som var i en relation upplevde maktlöshet och såg impotens som ett stort problem. De såg 
sin impotens viktigare än de andra vanliga komplikationer som diabetes kan tillföra så som 
fotsår och kärlsjukdomar (Rance et al., 2003).  

 

Hopp och förtvivlan                                         

Flertalet män såg impotens som ett lidande, speciellt de yngre. Det är dock ett vanligt tillstånd 
som förekommer i olika grader. Att söka hjälp för sin impotens är ett stort steg för mannen 
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(Iyigun et al., 2011). Många män sökte inte hjälp om det inte vore för deras partner. De som 
hade partners och ett aktivt sexuellt liv före uppkomsten av impotens sökte behandling direkt 
för att få hjälp med detta.  

Olika typer av farmakologisk behandling har kommit mer och mer. Genom medicinering kan 
mannen återfå sin erektion och få ett fungerade sexliv igen. Läkemedel ihop med 
sexualrådgivning och samtal ger den bästa effekten då impotens ofta kan ha psykologiska 
orsaker också. De män som behandlats med sildenafil t ex Viagra fick ett ökat förtroende när 
behandlingen fungerade. Men de höga förväntningar på att sildenafil ska fungera och att allt 
ska återgå till det normala kan göra att om det inte fungerar kan mannen uppleva detta som ett 
stort misslyckande (Thomlinson & Wright, 2004). Burt et al. (2005) studie styrker att Viagra 
fungerar. Männen ansåg att Viagra hjälpte dem och en del menade att utan detta hade de inte 
kunnat få erektion alls. Men i samma studie finns det män som inte alls har samma åsikt, då 
de inte hade blivit hjälpta av läkemedlet.  

 

DISKUSSION 

 

Studiens syfte var att belysa hur män med impotens upplever sin impotens genom en 
kvalitativ ansats då denna menar att verkligheten är beroende av individen (Forsberg & 
Wengström, 2008). Författarna anser att syftet på denna studie blivit besvarat och redovisat i 
resultatet. Resultatet visar att män upplever ett lidande utav impotens. Detta påverkar hela 
deras livsvärld. Deras manlighet, kroppsuppfattning och relationen med partnern kan påverkas 
negativt.  

 

Metoddiskussion  

Kvalitativ ansats valdes då det fokuseras på att tolka och skapa mening och förståelse för 
människans subjektiva upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna var inte 
intresserade av att presentera resultatet med statistik då det inte passar till denna studies syfte.  
 
Det är vikigt att bejaka att en litteraturstudie kan ha sina brister. Dessa brister kan vara att det 
inte finns tillräckligt med evidensbaserad forskning. Andra brister kan vara att forskarna till 
de inkluderade studierna som används kan ha valt information som styrker hans eller hennes 
egna ställningstagande.  
 
Det var svårt att presentera en helhetsbild av enbart mäns upplevelser kring sin impotens. De 
vetenskapliga artiklarna har redan ett resultat som författarna till dem ansett var viktigt att 
redovisa för att uppnå deras syfte (Willman et al., 2011). Detta kan leda till att information 
kan förloras då författarna till denna studie själva inte genomfört intervjuer för att se hur män 
upplever impotens utan använde sig av redan existerande material. Denna studie hade kunnat 
göras som en intervjustudie då det kunnat bli specificerat kring just denna litteraturstudies 
syfte och problemområde. Detta hade ökat resultatets trovärdighet.  
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Det finns många likheter i samtliga artiklar om detta ämne. Impotens och hur männen 
upplevde detta var återkommande i de flesta utav artiklarna. Författarna valde att begränsa sig 
till publicerings årtal från 2003 och framåt på artiklar som skulle inkluderas för att erhålla den 
senast möjliga forskningen kring ämnet. De valde inte att bestämma specifika länder utan 
denna studie innehåller olika länder över världen. Enligt Willman et al. (2011) krävs det mer 
än en studie för att överväga evidensstyrkan. Tillförlitligheten ökar då man har flera studier 
som pekar mot samma håll även om de är utförda i olika länder. Artikelsökningarna gav 
artiklar som handlade om män som opererats för sjukdom och fått postoperativa besvär som 
impotens och mäns upplevelser kring detta.  
 
Denna studie inkluderar mäns upplevelser.  Läsarna får en chans att få en djupare förståelse 
för männens upplevelser men det framskymtar även i studien hur deras partners upplever 
detta. Författarna läste var för sig de artiklar som hittats utifrån de i förväg utvalda inklusions- 
och exklusionskriterierna. Samtliga artiklar var engelskspråkiga vilket kan ses som en svaghet 
då engelska inte är modersmålet av författarna. Textens innehåll kan förloras eller förvridas. 
Författarna försökte göra översättningen så noggrann som möjligt för att minska riskerna för 
icke-tillförlitlighet. Detta ses som en styrka i studien då författarna sedan jämförde och 
översatte artiklarna tillsammans. Engelska språket är det som sägs vara vetenskapens 
officiella språk (Segesten, 2006). Detta antagligen för att så stor del av omvärlden ska kunna 
ta del av studierna och därför inkluderades det även i denna studie. 
 
Inklusions- och exklusionskriterierna var bra då de avgränsade sökningarna och gjorde att 
relevanta artiklar till studiens syfte hittades. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar hittades 
och användes. I de kvantitativa artiklarna använde författarna sig bara utav den kvalitativa 
delen i artikeln. Litteraturstudien baserades nämligen på artiklar som innehöll intervjuer men 
även artiklar som innehöll frågeformulär vid datainsamlingen. Samtliga artiklar 
kvalitetsgranskades med modifierade granskningsmallar och detta var ett sätt för författarna 
att bedöma studiernas kvalitet och tillförlitlighet. En kvalitativ och en kvantitativ mall 
utformades då båda typer av artiklar inkluderades. Modifieringarna gjordes då mallarna skulle 
passa för denna litteraturstudie. ”Ja”-svar gav 1 poäng och ”nej”-svar och ”oklart”-svar gav 0 
poäng. Dessa mallar låg som stöd för författarna samt hjälpte till med granskning av de 
vetenskapliga artiklarnas kvalitet (Willman et al., 2011). Låg, medel och hög kvalitet kunde 
uppnås och samtliga artiklarna som inkluderades till denna studie uppnådde hög kvalitet. De 
ansågs vara vetenskapliga då de var granskade samt godkända i Ulrich´s web (2011). Båda 
författarna till denna studie granskade på varsitt håll alla artiklar. Därefter sammanställdes 
dessa tillsammans och detta ökar pålitligheten i litteraturstudien. 
 
Problemformuleringen och syftet var det som författarna lutade sig mot när sökord skulle 
väljas. Booleska sökoperatorer användes och avgränsingar för att få smalare eller bredare 
sökningar (Forsberg & Wengström, 2008 s. 86; Östlundh, 2006 s. 59). De vanligaste 
avgränsningarna är tid, språk, peer reviewed, samt att artikeln ska vara vetenskapligt granskad 
och godkänd. Dessa avgränsningar gäller för denna litteraturstudie. Styrka i denna studie är att 
avgränsning i tidsperiod gjordes vilket rekommenderas när det inte finns intresse för äldre 
material (Östlundh, 2006 s. 67). Svaghet i studien kan vara att vissa artiklar var lite äldre 
medan andra var relativt nya. Konsekvenserna var inte många på grund av denna svaghet då 
det framkom liknande resultat i samtliga artiklar om det som studiens syfte vill svara på.  
 
Författarnas sökningar kunde ha varit mer utvecklade men eftersom det kom fram bra artiklar 
från de sökningar som gjordes ansågs det inte nödvändigt. Databaser för omvårdnad användes 
fram till studiens slut för att leta efter vetenskapliga originalartiklar.  Efter en del sökningar 
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började samma artiklar komma fram och det blev 11 artiklar som inkluderades då de passade 
till denna studies syfte. Antalet artiklar som inkluderades till studien berodde på vad 
författarna kunde hitta och vilka krav som fanns på de artiklar som inkluderades samt studiens 
syfte (Forsberg & Wengström, 2008).  
 
Kvalitativ och kvantitativ data bör egentligen framföras var för sig men eftersom syftet 
handlade om att belysa männens upplevelser ansåg författarna att samma analysmetod kunde 
användas. Datainsamlingen bestod av dels intervjuer och dels frågeformulär men enbart den 
kvalitativa delen togs ut och analyserades från artiklarna med frågeformulär. Då det handlade 
om kvalitativa inslag ansåg författarna att de inte var svåra att analysera med denna 
analysmetod.  Data analyserades, tolkades och beskrevs i ord. Språket har en central betydelse 
i en studie som denna, det handlar om att få med subjektiva erfarenheter och upplevelser 
(Lyckhage, 2006a). Det är en styrka att under hela arbetet kontrollera sin förförståelse, det 
gäller att ha tålamod och inte vilja förstå texten utifrån egna antaganden eftersom det ska 
finnas en vilja, att vilja försöka förstå (Lyckhage, 2006b). Under analysen har författarna lagt 
fokus på det som står i själva artiklarna, på det manifesta och under hela arbetet försökt att 
inte blanda in sin egen förförståelse (Forsberg & Wengström, 2008). Förförståelsen finns 
alltid med men resultatets tillförlitlighet ökar då det inte påverkas utav författarnas 
förförståelse och tolkningar om vad som står mellan raderna (Forsberg & Wengström, 2008).  
 
 
Artiklar lästes först enskilt och därför var båda författarna väl insatta i samtliga artiklar. Detta 
ses som styrka även det då författarna därefter analyserade resultatet tillsammans. Detta i sig 
ökar chansen att information inte kom bort lika lätt som det kunde ha gjort om man analyserat 
helt ensam. En styrka i att vara två var även att allt som kom fram kunde diskuteras med den 
andre och detta kunde leda till nya idéer och tankar.  
 
Risken är större att vissa delar faller bort om enbart en författare analyserat och större risk att 
något misstolkas eller glöms bort. Genom hela analysen strävades efter så stor noggrannhet, 
tillförlitlighet och pålitlighet som möjligt. En sammanvävning av flera studiers resultat ger 
möjlighet till analys av större datamaterial samt ger det även ny kunskap (Forsberg & 
Wengström, 2008; Segesten, 2006). Resultaten från studierna var för sig ger kanske inte 
någon grund till resultatet men tillsammans blir dem meningsfulla för ett nytt resultat 
(Willman et al., 2011; Forsberg & Wengström, 2008). 
 
Resultatet som utformats utifrån analys av 11 artiklar ska besvara syftet på ett komplett sätt 
och läsaren ska kunna avgöra om detta uppfylls och presenteras ( Forsberg & Wengström, 
2008).  
 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa mäns upplevelse av impotens. Studiens resultat 
visar att impotens skapar ett stort lidande för mannen. Den sexuella kapaciteten ses hos 
männen som manlighet och en sviktande erektion gör att männen får en låg självkänsla och i 
vissa fall inte längre ser sig som en man. Även Dimeo (2006) och Pontin, Porter och 
McDonaugh (2002) säger att manligheten för männen ses vara att utföra sexuell aktivitet och 
att kunna få erektion ses vara högst upp på listan av sexuella prioriteringar. Oförmågan att 
fungera sexuellt kan påverka den mannliga rollen och påverka mannens identitet. Förmåga att 
utföra sexuell aktivitet är viktigt för männen. Impotens resulterar i en förlust som kan leda till 
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känslor som missnöje och orsaka lidande. Kan även påverka männens syn på hur de ser på sig 
själva (Cameron & Tomlin, 2007; Dimeo, 2006; Rosen et al., 2004).  
 
Impotens påverkar mannens relation till sin partner och de flesta männen känner sig inte 
tillfredställda i sin relation. Männen upplever ofta en förlust i förhållandet på grund av 
impotens då detta inte ses som positivt i de flesta fall (Pontin et al., 2002). Männen bär på en 
oro att partnern inte ska känna sig tillfredställd och detta är en åsikt som partnern oftast inte 
delar. Detta tyder på att mannen upplever impotens som ett större problem än vad partnern 
gör i de flesta fall. Ett viktigt fynd i denna studie är att kommunikationen mellan mannen och 
partnern är betydelsefull. Impotensen påverkar inte bara mannen med impotens utan även 
partnern (Cameron & Tomlin, 2007; Dimeo, 2006). Genom att de pratar med varandra så 
skulle mannen få vetskap om att hans partner inte alls är lika påverkad som han tror. Mannen 
ser ofta sin impotens som ett större problem än han tror att partnern gör, vilket stöds av 
McCabe och Matic (2008). Genom denna vetskap skulle mannens ångest och oro kunna 
minskas.  Enligt Dimeo (2006) stämmer detta väl då impotens kan påverka mannen själv och 
dennes partner. Många män är generade över sin impotens och känner skuld vilket leder till 
depression, låg självkänsla och minskad livskvalitet. Många av männen upplever det också 
besvärligt och svårt att prata med sin partner om impotensen (ibid.)  
 
Sjuksköterskans kommunikation med patienten är betydelsefull för att skapa ett förtroende. 
Om inte mannen känner ett förtroende för den som han pratar med så vågar han inte heller ta 
upp ett känsligt ämne som impotens. Genom sjuksköterskans sätt att bemöta patienten kan 
detta hjälpa männen att våga prata om sin impotens. McCabe och Matic (2008) har kommit 
fram till att män kan uppleva det lättare att prata med en kvinna om sina känslor kring att de 
inte kan tillfredställa sin partner. Detta tror författarna kan bero på att den kvinnliga 
sjuksköterskan kan ha lättare för att sätta sig in i hur kvinnan kan tänka och känna och på så 
sätt kunna lugna mannen. Kunskapsnivån om impotens måste ökas hos sjuksköterskor. Det 
ses vara alldeles för dåligt med att ta upp ämne som impotens vid mötet med patienter.   
 
Sjuksköterskor ska inte vara rädda för att diskutera sexuella frågor, de är lika normala som att 
fråga om patienten har ont. Om patienten inte själv vågar ta upp det är det sjuksköterskans 
ansvar att framföra det på ett bra sätt. Att söka hjälp är ett stort steg för många män då de 
flesta gör det om deras partner märker något problem med det hela. Männen själva tycker 
oftast det är generande att prata om detta ämne och undviker detta i stor utsträckning. Egot 
spelar stor roll i många mäns liv och när ett hot framkommer kan det förändra tankesätt och 
åtgärder vilket i detta fall kan resultera i att männen söker hjälp och främjar välbefinnande 
(Pontin et al., 2002). I mötet med patienten är det betydelsefullt att sjuksköterskan lär sig att 
tolka mannens kroppsspråk då många män har svårt att uttrycka sin ångest och oro. Genom att 
ställa frågor som är rätt vinklade så är det lättare att få fram central och viktig information.  
 
Sjuksköterskan måste ha en helhetssyn genom att ha det så får man med hela människan och 
det minskar risken att problem som impotens hamnar i skymundan. Dahlberg et al. (2010) 
belyser att det är viktigt att bejaka patientens livsvärld i mötet. När man använder ett 
livsvärldsperspektiv får man med hela människan och på så sätt kan man undvika att missa 
viktiga ämnen som impotens.  
 
Den låga självkänslan som mannen ofta upplever kan skapa otrygghet. Upplevelse av 
otrygghet vid sex kan generera psykologiska hinder som har en negativ inverkan på mannens 
förmåga att få erektion, mannen får prestationsångest och blodtillförseln till penis minskar och 
erektionen uteblir. Maslow beskriver i sin behovstrappa att människan har behov som måste 
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uppfyllas för att människor ska må bra och kunna utvecklas. Ett av dessa behov är att alla 
människor är i behov av sexuell intimitet och för män som lider av impotens kan detta behov 
bli svårt att få tillfredställt och detta kan då leda till psykisk ohälsa. Genom att få sina behov 
tillgodosedda så blir mannen mer självsäker (Medin & Alexanderson, 2000; Tamm, 2002). 
 
Författarna Dahlberg et al. (2010) tar upp begreppet välbefinnande där de belyser att varje 
individ är den främsta experten på sin kropp. Det är viktigt att ha en helhetssyn, alla saker 
som sker i mannens liv påverkar dennes upplevelse av välbefinnande. Att inte känna ett 
välbefinnande kan framkalla lidande men för män som lider av impotens betyder inte detta att 
de inte kan uppleva ett välbefinnande. För männen är det viktigt att acceptera sin impotens 
eftersom frustration skapar lidande, genom att acceptera kan de även förändra sin situation till 
det bättre. När de har lärt sig att acceptera sin situation och inte känner en frustration och 
hopplöshet kan de uppleva välbefinnande. Författaren Kåver (2007) betonar att acceptera inte 
är det samma som att man tycker om något. Vad som upplevs som lidande är individuellt då 
varje människa är unik (Dahlberg et al., 2010).  
 
Det är intressant att de äldre männen inte ser sin impotens som en lika stor förlust som de 
yngre männen. Betyder det att det är mer accepterat att sexlivet minskar när man blir äldre? 
Har inte äldre män samma behov som yngre av sexuell tillfredställelse och närhet? Vi tror 
som forskarna Iyigun et al. (2011) samt Petry et al. (2004) att detta kan bero på att de har 
hittat saker som är viktigare i livet än sex. Sex består av så mycket mer än penetrerande 
samlag, närhet med smekningar och kyssar är viktiga och genom detta kan de ändå 
tillfredställa sin partner och själva få närhet.  
 
 
Det som ses som intressant är att många män upplever en svår beslutsprocess inför radikal 
prostatektomi då de är rädda för erektionsproblemen som kan uppstå efteråt. Andra prioriterar 
att överleva sin cancer (O’Shaughnessy & Laws, 2009/2010). De män som har haft en 
prostatacancer och blivit friska har förmodligen en annan syn på livet. De är troligtvis glada 
över att de fortfarande lever och är friska. Synen på livet och vad som upplevs som 
välbefinnande och hälsa kan omdefinieras för en person som går igenom något svårt. Man blir 
lycklig av de små sakerna i livet. Att bli impotent är en stor förändring i mannens liv men 
samtidigt väljer männen nog sitt liv före än att få behålla sin erektion om detta val måste 
göras. 
 
Dahlberg et al. (2010) tar upp begreppet den subjektiva kroppen. Den subjektiva kroppen 
beskrivs som att människan inte har en kropp utan är en kroppsdel eller funktion och vid 
impotens förändras mannens subjektiva kropp eftersom kroppen förändras när en 
kroppsfunktion förloras. Forskarna Rance et al. (2003) har kommit fram till att männen som 
lever i ett förhållande upplever sin impotens som ett större problem än de som är inte lever i 
ett förhållande med någon. Detta kan bero på att impotensen inte påverkar deras liv i samma 
utsträckning då deras sexliv inte är lika förutsägbart. De har ingen partner som har behov av 
sexuell tillfredställelse och därmed minskar deras ångest. När man lever två personer 
tillsammans i ett intimt förhållande så förväntas det att man ska vara sexuellt aktiva med 
varandra.   
  
Det är anmärkningsvärt att alla studier som inkluderar mannens partner har exkluderat 
homosexuella. Detta kan ses som en diskriminering då det inte kan anses som etiskt rätt att 
exkludera en grupp människor när man vill belysa upplevelsen av impotens. Vidare forskning 
kan göras kring ämnet om homosexuella mäns impotens, om det är en av partnerna som har 
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impotens eller om det är båda och hur detta påverkar deras liv. Hur de upplever sin impotens? 
Ny forskning och nya tankar kring hur man kan öka förståelsen för hur män uppfattar 
impotens ses som enbart positivt då det är ett oerhört känsligt ämne och mer kunskap behövs. 
 

Slutsats 

Det som framkom i denna studies resultat var lidandet som mannen upplever av sin förlust av 
sexuell aktivitet. Den sexuella kapaciteten ser männen som en stor del av sin maskulinitet och 
när de inte kan utföra sexuell aktivitet upplever de ofta känslor som låg självkänsla, missnöje, 
skuld och depression. Många män upplever det som ett större problem än sina partners då de 
känner att det är deras fel att sexlivet ändrats. En del har stöttande partners som förstår vilket 
är positivt för mannens välbefinnande. Kommunikationen är viktigt för män med impotens. 
Ofta känner män att det är svårt att prata om sina problem, både med sina partners och med 
sjuksköterskor. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna få mannen att börja prata om det 
genom ett inbjudande samtal så att mannen upplever trygghet och respekt från sjuksköterskan. 
Empatiskt bemötande och förståelse för männens livsvärld är något som är nödvändigt för att 
detta ska kunna fungera. Denna studie ger läsare mer kunskap om hur män upplever sin 
impotens och hur man som sjuksköterska kan hjälpa till i mötet med dessa män för att lindra 
lidande och främja välbefinnande.  
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artiklar 
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-AND experiences 
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PUBMED -Erectile dysfunction 
treatment 
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-AND patient perceptions 
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2. Kvalitetsbedömning av kvalitativa studier    Bilaga 2 

 

KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVALITATIV 
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(modifierad efter Willman et al. (2006)) 

 

Är studiens syfte tydligt?          Ja [  ]  Nej [  ]  

Deltagare (Antal, kön, åldersgrupp m.m): _________________________________________ 

Följs ett etiskt övervägande?    Ja [  ] Nej [  ] Otydligt [  ] 

URVAL 

Relevant urval?        Ja [  ] Nej [  ] Otydligt [  ] 

Strategiskt urval?     Ja [  ] Nej [  ] Otydligt [  ] 

METOD 

Beskrivs urvalsförfarandet tydligt?  Ja [  ] Nej [  ] Otydligt [  ]  

Beskrivs datainsamlingen tydligt?   Ja [  ] Nej [  ] Otydligt [  ] 

Beskrivs analysen tydligt?               Ja [  ]  Nej [  ] 

Lämplig metod för att uppnå syftet med studien?  Ja [  ]  Nej  [  ] 

GILTIGHET 

Logiskt resultat?                         Ja [  ] Nej [  ] 

Resultatet är redovisat tydligt?  Ja [  ]  Nej [  ] Otydligt [  ] 

Vilka var huvudresultaten? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Kvalitetsbedömning av artikeln: Hög [  ]  Medel [  ]  Låg [  ] 

 



 

 

 

3. Kvalitetsbedömning av kvantitativa studier                  Bilaga 3. s. 1(2) 

 

KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVANTITATIV 
ANSATS 

(modifierad efter Willman et al. (2006)) 

 

Studiens syfte: _______________________________________________________________ 

Vilken forskningsdesign/metod:  [  ] RCT (randomiserad studie) 

                                                                 [  ] CCT (ej randomiserad studie)  

                                                                 [  ] Multicenter, antal center 

                                                                 [  ] kontrollgrupp/er 

Deltagande i studien (Antal, kön, åldersgrupp m.m.): ________________________________ 

Lämpliga inklusionskriterier?   Ja [  ] Nej [  ] Oklart [  ] 

Lämpliga exklusionskriterier?  Ja [  ] Nej [  ]  Oklart [  ] 

Lämplig metod för att uppnå syftet med studien?          Ja [  ]  Nej  [  ] 

Tydligt urvalsförfarande?        Ja [  ] Nej [  ] Oklart  [  ]  

Är urvalet representativt?       Ja [  ]  Nej [  ]  Oklart [  ] 

Följs ett etisk övervägande?   Ja [  ]  Nej [  ]  Oklart  [  ] 

Beskrivs bortfallet?                 Ja [  ] Nej [  ]  Oklart  [  ] 

Mätinstrument är - valida?     Ja [  ]  Nej [  ]  Oklart  [  ] 

                             - reliabla?   Ja [  ]  Nej [  ]  Oklart  [  ] 

Generaliserbart resultat?         Ja [  ]  Nej [  ]  Oklart  [  ] 
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Vilka var huvudresultaten?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Kvalitetsbedömning av artikeln: Hög [  ]  Medel [  ]  Låg [  ] 

 

 



 

 

4. Artikelöversikt                                                                                                                                                                                 Bilaga 4 s. 1(11) 

 

-Författare        
-Publicerings 
årtal                   
-Studien gjord 
i: (Land) 

Syfte Metod 

- Datainsamling 
- Dataanalys 

Etiska 
Överväganden 

Resultat Styrka 

Titel: Radical prostatectomy: men’s experiences and postoperative needs 

Burt, J., MN, 
RN.,           
Caelli, K., PhD, 
RM, RN., 
Moore, K., 
PhD, RN & 
Anderson, M 

2005        
Kanada 

 

 

 

 

 

 

Studien syfte var att 
studera mannens 
upplevelse efter en 
radikal prostatektomi 
och om de uppfattade 
den preoperativa 
undervisningen som 
tillräcklig. 

Datainsamling 

Författarna har använt sig av en 
kvalitativ deskriptiv metod. Man 
använde sig av 17 informanter i 
åldrarna 55-70 och genomförde 
semistrukturerade telefonintervjuer. 
Intervjuerna pågick från 30-45 
minuter. Datainsamlingen ägde rum 
dag 2, 7 och 21 samt efter 120 dagar 
post-operativt. Efter 120 dagar valdes 
5 informanter ut och en mer djup-
gåendeintervju face to face gjordes. 

Dataanalys 

Genom omfattade läsning av all data 
som insamlats, kunde man identifiera 
teman och händelser. En analys 
gjordes för att upptäcka visuella 
individuella berättelser, mönster och 
teman. 

 

Studien godkändes 
av hälso- 
forskningsetisk 
nämnd, Panel B vid 
University of 
Alberta  

Informanterna fick 
information om att 
de kommer att vara 
anonyma och att de 
när som helst kan 
dra tillbaka sitt 
medgivande till att 
delta i studien. 

 

Deltagarnas upplevelse var att en muntlig och 
skriftlig information preoperativt inte var 
tillräcklig för att kunna hjälpa männen att hantera 
de postoperativa problemen. Telefonintervjuerna 
som användes som datainsamlingsmetod var till 
hjälp för att minska ångesten som orsakades av 
biverkningarna efter operationen då de hade 
möjlighet att ställa frågor.  

Man kom fram till att sjuksköterskan måste bli 
bättre på att tolka signaler hos patienten då 
männen har svårt att prata om sin ångest och ED. 
Alla män upplevde att det socialstödet är viktigt 
från vården, partner och vänner.  

Männen har svårt att prata om sin sexualitet på ett 
sätt som avspeglar deras oro och ångest om ED. 

 

Hög      
8 av 10 
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-Författare        
-Publicerings 
årtal                  
-Studien gjord 
i: (Land) 

Syfte Metod 

- Datainsamling 
- Dataanalys 

Etiska 
Överväganden 

Resultat Styrka 

Titel: ‘It’s hard to take because I am a man’s man’: an ethnographic exploration of cancer and masculinity 

Cecil, R., BA, 
MSC, PhD., 
McCaughan, E., 
RGN, BSC, 
DIP. ONC. 
Nursing, PhD, 
lecturer in 
cancer nursing. 
& Parahoo, K., 
MN, BA, PhD, 
director. 

2010           
Irland  

 

 

 

 

 

Syftet med studien är 
att belysa sociologiska 
frågor och manlighet 
och den manliga 
identiteten 

Datainsamling 

Författarna har använt sig av en 
kvalitativ pilotstudie med 
semistrukturerade intervjuer, man 
använde sig även av en etnografisk 
metod där man försökte hitta 
information utan för de angivna 
områdena. I studien deltog 8 
informanter i åldrarna 36-70 år, alla 
hade tidigare diagnostiserats med 
cancer men var inte längre i aktiv 
behandling. Alla männen levde i 
relationer.  

 Dataanalys 

Intervjuerna bandades och 
transkriberades. Analysen gjordes 
medhjälp av kvalitativ forsknings-
metod av innehållsanalys och 
kategorier och teman skapades.  

Studien är godkänd 
av forskningsetiska 
kommittén vid 
University of 
Ulster.  

Alla deltog 
frivilligt och kunde 
dra sig ur studien 
när de önskade. 

En av informanterna uppgav att han efter sin 
prostatacancerbehandling aldrig kändes någon 
sexlust och en annan man upplevde ED sedan sin 
behandling. Alla männen tyckte att dessa 
förändringar är svåra att leva med och de är rädd 
för att de ska vara permanenta.  

Männen upplevde att det var svårt att prata om 
biverkningarna som hade uppkommit efter cancern 
och behandlingen. Att bli impoten upplevs av 
männen som en utmaning för manligheten och den 
manliga identiteten. 
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-Författare        
-Publicerings 
årtal                  
-Studien gjord 
i: (Land) 

Syfte Metod 

- Datainsamling 
- Dataanalys 

Etiska 
Överväganden 

Resultat Styrka  

Titel: Perceptions and experiences after radical prostatectomy in Turkish men; a descriptive qualitative study 
Iyigun, E., RN, 
PhD.,       
Ayhan, H., RN. 
& Tastan, S., 
RN, PhD 

2011        
Turkiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med denna studie 
var att definiera de 
erfarenheter och 
upplevelser av turkiska 
män som genomgått 
radikal prostata ektomi.  

Datainsamling                     
Författarna har använt sig av en 
kvalitativ ansats. Semistrukturerade 
intervjuer spelades in. Intervjuerna 
varade mellan 30-45 minuter. 15 män 
deltog i studien. Män som hade en 
diagnos på prostatacancer för mer än 
3 månader sedan, talade och förstod 
turkiska.  

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades 
ordagrant från ljudbanden av 
forskarna själva. Uttalanden som 
passade studiens syfte plockades ut 
direkt. Man gick efter 
fenomenologiska metoden då det är 
användbart till att beskriva 
upplevelser. Bandinspelningarna 
lyssnade forskarna på under tiden 
hela analysen pågick. Delar och 
uttalanden som ansågs viktiga 
plockades ut och tolkade dessa. 2 
deltagare valdes slumpmässigt ut för 
att läsa beskrivningarna och se om de 
överensstämde med deras personliga 
erfarenheter.  Det gjordes för att allt 
skulle bli rätt och trovärdigt.  

Studien godkändes 
från GMMT etisk 
kommitté.  

Männen som 
deltog i studien var 
informerade innan 
och skriftligt 
samtycke lämnades 
in för att göra 
ljudinspelningarna 
under intervjuernas 
gång.  

 

De flesta av deltagarna uppgav att deras fruar var 
förstående för den negativa effekten ED gav deras 
sexuella liv. Andra deltagare såg inte sina fruar 
som lika förstående då de ville att männen skulle 
göra allt de kunde för att hitta en lösning och 
åtgärda problemet.  

Vissa deltagare var upprörda över att de förlorat 
sin sexuella funktion och den påverkan det haft på 
deras relation. Några deltagare kände att det fanns 
en viss informationsbrist när det kom till dessa 
postoperativa besvär. Många män ville även vända 
sig till hälso- sjukvårdspersonal men tyckte att det 
var pinsamt att prata om ämnet. 

Impotens sågs som ett resultat av behandling 
samtidigt som den var svår att acceptera. En del 
hade hopp om att deras sexuella funktioner gradvis 
skulle återhämta sig.  

Hög           
10 av 10 
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-Författare        
-Publicerings 
årtal                  
-Studien gjord 
i: (Land) 

Syfte Metod 

- Datainsamling 
- Dataanalys 

Etiska 
Överväganden 

Resultat Styrka 

Titel: Erectile dysfunction and relationships: views of men with erectile dysfunction and their partners 
McCabe, P. M. 
& Matic, H. 

2008    
Australien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var 
att studera sexualitet, 
relationer hos män som 
lider av ED och deras 
partner. Samt att 
studera reaktioner.  

Datainsamling 

Författarna har använt sig av en 
kvantitativ forskningsmetod.  

Länkar placerades på google.com 
och andra webbplatser som handlade 
om mäns hälsa och de fick en 
förfrågan om de ville delta i studien. 
40 heterosexuella män och deras 
partner deltog, alla var anonyma. 
Datainsamling gjordes med en enkät, 
frågorna var utformad så att de 
belyste vilken inverkan ED hade på 
deras liv. Enkäten var i fyra delar; 
demografi, sexuallitet/ förhållande, 
livskvalitet och tidigare behandling.  

Dataanalys 

Svaren sammanställdes till ett 
stapeldiagram. Svarsfrekvensen går 
ej att fastställa då man ej vet hur 
många som avböjt erbjudandet att 
deltaga i studien.  

 

Studien är etiskt 
godkänd av 
forskningsetiska 
kommittén vid 
Deakin University. 

Studien visar att männen upplevde sin sexuella 
dysfunktion som ett större problem än partnern 
och de upplevde även en lägre självkänsla och 
sexuell tillfredställelse än kvinnan. När paret 
reagerar med rädsla, ilska, och ångest över den 
sexuella dysfunktionen försämras relationen och 
konflikter skapas.   
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-Författare        
-Publicerings 
årtal                  
-Studien gjord 
i: (Land) 

Syfte Metod 

- Datainsamling 
- Dataanalys 

Etiska 
Överväganden 

Resultat Styrka 

Titel: Men’s experiences following laparoscopic radical prostatectomy: A qualitative descriptive study 

Milne, L. J., 
Spiers, A. J & 
Moore, N. K 

2008         
Kanada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens syfte var att 
undersöka vad män 
upplever efter 
laparoskopisk radikal 
prostatektomi och hur 
adekvat pre- och 
postoperativa behov 
tillgodoses.  

Datainsamling                                
En kvalitativ deskriptiv studie 
gjordes för att samla in data. 19 män, 
46-76 år som hade genom-gått en 
laparoskopisk radikal prostatektomi 
de senaste 3-6 månaderna var 
rekryterade till att delta i studien. 
Några rekryterades genom att brev 
skickades från kirurgen. En 
kombination med individuella och 
fokusgruppsintervjuer valdes. 
Samtliga bandinspelade. Individuella 
intervjuer gjordes först för att få djup 
och bredd av data. 
Folkgruppsintervjuer följdes sedan 
för att stimulera till en diskussion och 
reflektion.   

Dataanalys 

Induktiv innehållsanalys utfördes 
som bidrog till att deltagarnas 
perspektiv exakt presenterads. All 
data transkriberades ordagrant och 
granskades noga. Data, inklusive 
berättelser från intervjuer och med-
följande anteckningar var utav 
induktivt innehåll, och tematiskt 
analyserat.  

Etiskt 
godkännande fick 
studien från 
University of 
Alberta, hälsa – 
etikprovnings-
nämnden.   

 

Män hade aktivt sökt information före operation 
men verkade oförberedda på vad det postoperativa 
kom med. Intensiteten, obehaget och inkontinens 
var några exempel. Erektil dysfunktion sågs som 
ett stort problem och de flesta visste inte vart de 
skulle vända sig för att få hjälp.  

Hög           
10 av 10 
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-Författare       
-Publicerings 
årtal                  
-Studien gjord 
i: (Land) 

Syfte Metod 

- Datainsamling 
- Dataanalys 

Etiska 
Överväganden 

Resultat Styrka 

Titel: Constructions of masculinity following prostatectomy-induced impotence 

Olieffe, J.  

2005        
Kanada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien syftar till att 
undersöka män med 
prostatacancer och hur 
deras upplevelse av 
impotens är samt hur 
det påverkar 
manligheten, 
sexualiteten och intima 
relationer.  

Datainsamling 

Författarna har använt sig av en 
kvalitativmetod. Man använde sig av 
15 informanter och gjorde 
semistrukturerade intervjuer. Man 
spelade in intervjuerna på band. Alla 
informanter fick skriftlig information 
om att de kommer att vara anonyma 
och att de när som helst kan dra 
tillbaka sitt medgivande till att 
deltaga i studien samt att de hade 
tillgång till alla transkriptioner.  

Dataanalys 

Varje intervju skrevs ut och lästes 
minst sex gånger och texterna blev de 
som gav nya tankar. Avskrifterna 
från intervjuerna kontrollerades noga 
i jämförelse med anteckningar som 
togs vid sidan om och det inspelade. 
Materialet kodades och 3 kategorier 
kom fram ur detta.  

Studien har ett 
etiskt godkännande 
beviljat.  

Deltagarna 
lämnade skriftligt 
samtycke till 
deltagande och de 
informerades om 
att all data skulle 
behandlas 
konfidentiellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att deltagarna såg operationen för 
cancer som prioritet för att det gav en ökad chans 
till att leva längre. Maskulina ideal 
omdefinierades. 

Hög            
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-Författare        
-Publicerings 
årtal                   
-Studien gjord 
i: (Land) 

Syfte Metod 

- Datainsamling 
- Dataanalys 

Etiska 
Överväganden 

Resultat Styrka 

Titel: Australian men’s long term experiences following prostatectomy: A qualitative descriptive study 

O’Shaughnessy, 
K.P., PhD & 
Laws, A. T  

2009/2010  
Australien    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens syfte var 
studera mäns 
långsiktiga 
tillfrisknande efter en 
prostatektomi. 

Datainsamling 

Författarna har gjort en kvalitativ 
forskningsstudie och använt sig av 
semistrukturerade intervjufrågor. 
Man använde sig av 11 informanter 
som alla uppfyllde kravet att de hade 
gjort en prostatektomi för mer än 6 
månader sedan. Datainsamlingen 
bestod av enskilda intervjuer och 
mindre gruppintervjuer där 
informanterna fick dela med sig av 
sina känslor till varandra. I grupp-
sessionerna iakttog man även 
kroppsspråk. 

Dataanalys 

Informationen som framkom 
undersöktes induktivt med hjälp av 
innehållsanalys för att sedan kunna 
skapa kategorierna: inkontinens, 
sexuell hälsa, ändrad 
kroppsuppfattning och förändrad 
självkänsla 

 

Godkänd i Ulrich 
vilket säger att 
studien är etiskt 
godkänd och alla 
informanters 
deltagande var 
frivilligt och 
samtliga hade gett 
deras samtycke.  

Männen upplevde det svårt att anpassa sig till sin 
sexuella förändring då många män ser sin sexuella 
kapacitet som sin manlighet. Många upplevde att 
”jaget” försvagades och kände sig omanliga, 
värdelösa och osynliga. En man beskriver att det är 
som att onanera med en halt kuk. Att lära sig att 
leva med ED är ett stort problem för de flesta 
männen och många upplever en minskad liv-
skvalitet. De yngre männen och deras partner 
upplevde en djupare känsla av förlust. Den 
manliga kroppsuppfattningen är kopplad till mäns 
sexualitet.   

Hög           
10 av 10 
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-Författare       
-Publicerings 
årtal                  
-Studien gjord 
i: (Land) 

Syfte Metod 

- Datainsamling 
- Dataanalys 

Etiska 
Överväganden 

Resultat Styrka 

Titel: Responses and experiences after radical prostatectomy: perceptions´ of married couples in Switzerland 

Petry, H., 
Berny, L. D., 
Spichiger, E., 
Kesselring, A., 
Gasser, C T., 
Sulser, T & 
Kiss, A  

2004        
Schweiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att utforska 
svar och erfarenheter av 
ett urval män efter en 
radikal prostatektomi 
och deras intima 
partners.   

Datainsamling                    
Författarna har använt sig av en 
kvalitativ metod i studien. Det var 10 
par som deltog tillslut, eftersom en 
deltagare hoppat av på grund av 
språksvårigheter. Hem-besök gjordes 
för att intervjua både mannen och 
hans partner. Enskilda samtal med 
varje par varande mellan 45-90 min. 
vissa intervjuer gjordes separat med 
varje partner och några av dem till-
sammans. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades ordagrant.  

Dataanalys                                
Första steget i dataanalysen var att 
deltagarnas erfarenheter 
identifierades och kodades. Varje 
händelse eller koncept jämfördes 
med tidigare kodade incidenter för 
likheter och skillnader. Koderna 
grupperades för att bygga kategorier. 
Slutligen en kärna av kategorier som 
utgjorde kärnans processer. Tema för 
datainsamlingen identifierades. 
Pålitlighet bildades genom att 
samråda med andra experter som är 
kunniga inom grounded theory 
metodiken och prostatacancer. 

Studien har 
granskats och 
godkänts av Etiska 
Kommitté 
Universitetssjukhus
, Basel, Schweiz.  

 

 

Att återta kontrollen över sina liv, deras urin och 
erektil dysfunktion var det huvudsakliga för 
männen. När männen återfått kontrollen över sin 
urin så kunde man börja prata om sexuell 
dysfunktion. Vissa utav deltagarna pratade 
spontant om detta medan andra var tveksamma om 
att prata om denna fråga. Impotens sågs som en 
psykisk börda och osäkerhet. En strategi för att 
hantera erektil dysfunktion var att placera den i 
samband med ålder, hälsa och relationer. 
Majoriteten kände att deras relationer till fruarna 
inte skulle påverkas eller att fruarna skulle gå och 
vara otrogna. Fruarna spelar en avgörande roll för 
att upprätthålla normala liv efter att de störts av 
sjukdomar, kirurgi och dess komplikationer. 
Kvinnorna spelade en stor roll i rehabiliteringen 
efter kirurgin och de var ett stort stöd. De 
underlättade återhämtningen för sina män.  

De flesta utav kvinnorna var inte det minsta 
oroliga för att deras relationer skulle påverkas, 
medan en del uttryckte stor osäkerhet och hur 
hennes och makens relation skulle påverkas i 
framtiden på grund av makarnas impotens.  

Hög          
10 av 10 
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-Författare        
-Publicerings 
årtal                  
-Studien gjord 
i: (Land) 

Syfte Metod 

- Datainsamling 
- Dataanalys 

Etiska 
Överväganden 

Resultat Styrka 

Titel: How much of a priority is treating erectile dysfunction? A study of patients´ perceptions 

Rance, J., 
Phillips, C., 
Davies, S., 
O’Malley, B. 
O.,            
Zamant, Q & 
Price, D., Dr 

2003       
England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens syfte var att 
fastställa uppfattningar 
av den relativa 
prioriteringen att 
behandla ED i 
jämförelse med 
behandlingar för andra 
diabeteskomplikationer 
och gemensamma 
medicinska tillstånd.  

Datainsamling                                 
En kvantitativ metod valdes till 
denna studie. Konsekutiva patienter 
som deltar på diabetiker kliniker på 
två sjukhus bjöds in till att delta i 
studien. Alla deltagare fullföljde sina 
fråge-formulär anonymt hemma. Alla 
fick en kort förklaring till av studien 
och lämnade ett informationsblad och 
enkäter i ett kuvert. De som sedan 
valde att delta slutförde detta 
frågeformulär och återvände med 
dem. Respondenterna delades in i 
grupper beroende på deras svar.  

Deltagarna genomförde en rad frågor 
för att bedöma den mest relativa 
vikten av nio hälsoproblem. Dessa 
valdes eftersom de representerar 
störningar som sträcker sig från lätta 
till allvarliga och är komplikationer 
av diabetes.  

Dataanalys 

Framkom inte tydligt.  

Studien godkändes 
utav lokala 
forskningsetiska 
kommittén.  

Metoden 
bestämdes genom 
etiska 
begränsningar och 
behovet av att 
bevara 
anonymiteten. 

Hälsoproblem som rankades som viktigast var 
blindhet och njursjukdom. Man kan se att för 
impotenta diabetiker rankade deltagarna impotens 
som tredje mest upprörande hälsoproblem. För de 
övriga i gruppen rankades impotens mellan 4 och 5 
som mest upprörande problem.  

Resultatet visare att det finns tydliga skillnader i 
fyra grupper av deltagares svar angående vikten av 
impotens. Diabetiker impotenta män upplevde 
maktlöshet som tredje mest upprörande efter 
blindhet och njursjukdomar. De andra tre 
grupperna uppfattade inte impotens som lika 
viktigt. Impotenta män med diabetes som inte var 
närvarande i en sexuell relation uppfattade inte 
impotens som lika viktigt som de impotenta män 
som var i ett förhållande. Många av dessa män kan 
inte ha varit i en sexuell relation på grund av deras 
ED. Det är tydligt att män med diabetes som lider 
av impotens, och som är i ett förhållande upplever 
impotens som ett viktigt problem. Alltså viktigare 
än andra vanliga komplikationer av diabetes såsom 
fot sår.  

Hög             
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-Författare       
-Publicerings 
årtal                  
-Studien gjord 
i: (Land) 

Syfte Metod 

- Datainsamling 
- Dataanalys 

Etiska 
Överväganden 

Resultat Styrka 

Titel: Impact of erectile dysfunction and its subsequent treatment with sildenafil: a qualitative study 

Thomlinson, M.  
J & Wright, D 

2004       
Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka 
effekter av erektil 
dysfunktion på män, 
deras förväntningar av 
sildenafil (Viagra) och 
effekten av behandling 
på män och deras 
relationer.   

Datainsamling 

Författarna har använt sig av en 
kvalitativ ansats. 

Man använde sig av 40 manliga 
informanter. Samtliga hade haft ED 
och deltog på kliniken under året före 
intervjun. Det var ett slumpmässigt 
urval och semistrukturerade 
intervjuer gjordes och dessa blev 
inspelade på band. Varje intervju 
varade max 45 min.  

Dataanalys 

Dataanalys skedde parallellt med 
datainsamlingen. Nya frågor väcktes 
av deltagaren. Nya teman utforskades 
och forskarna träffades om bestämde 
en kodningsstrategi som skulle följas. 
Intervju-transkriptionerna lästes och 
därefter identifierades teman och 
organiserades i subteman.  

 

 

Studien är etiskt 
godkänd av den 
lokala 
forskningsetik 
kommittén.   

 

 

ED har orsakat allvarliga problem för alla de män 
som upplevt detta. Påtagliga effekter på deras 
självkänsla och deras relationer framkom. De 
vanligaste första reaktionerna på ED var en känsla 
av kastrering. För många män var förmågan att 
utföra sexuellt samlag och tillfredställa sin partner 
en viktig markör för deras maskulinitet. Vissa 
reaktioner blev så svåra att relationer, särskilt med 
sina partner blev drabbade vilket ledde till 
depression.  

Behandling med sildenafil stärkte själförtroendet 
när det fungerade. Men om det inte fungerade 
upplevdes det hela som ett misslyckande. Eftersom 
höga förväntningar fanns där och det inte 
fungerade föll förhoppningarna.  
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Syftet med studien var 
att undersöka den 
enskilda livskvaliteten 
av män efter radikal 
prostatektomi för 
prostatacancer.  

Datainsamling 

Kvalitativ metod där data samlades 
in med semistrukturerade intervjuer.  

11 män deltog som hade prostata-
cancer och som hade genomgått en 
radikal prostatektomi 3-4 månader 
tidigare. Åldern varierade mellan 58-
70 år. Intervjuer gjordes på sjukhuset 
och leddes av den första författaren 
personligen. Samtliga intervjuer 
spelades in och varade 15-55 
minuter.  

Dataanalys 

Deltagarna fick svara på vilken 
uppfattning de hade till livskvalitet 
och betygsätta sin nuvarande 
situation till varje område genom att 
använda en visuell analog skala. 
Detta för att ha en så exakt analys 
som möjligt. Även andra instrument 
användes. Innehållet analyserades 
med hjälp av kvalitativ innehålls 
analys och beskrivande statistik.  

 

Godkänd i Ulrich´s 
web. Etiskt 
resonemang anses 
ha följts.  

 

 

De flesta utav deltagarna var mycket nöjda med 
deras nuvarande liv efter radikal prostatektomi. 
För de flesta utav deltagarna var hälsa viktigast 
och de accepterade deras sexuella begränsning om 
de var i god hälsa. Stödet från partnern sågs som 
mycket viktigt. Relationen med partnern var 
viktigare för deras livskvalitet än sexualiteten.  

Impotens och inkontinens behöver inte ha en 
negativ påverkan på livskvalitet eftersom männen 
kunde anpassa sig till den nya situationen. Den 
subjektiva bedömningen av livskvalitet är 
uppenbar och individuell beroende på vad man 
sätter som prioritet i livet, vad man värdesätter 
högst. 
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