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Sammanfattning 

Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerdiagnosen för män i västvärlden. 

Det finns flera biverkningar av de olika behandlingsalternativen varav 

sexuell dysfunktion är en vanlig sådan. Sjuksköterskans ansvar går ut på att 

vårda patienten som en helhet och främja delaktighet. Det har visats att 

sjuksköterskor upplevde det som svårt att samtala med patienter om 

sexualitet eftersom ämnet anses vara tabubelagt. 

Syfte:  Syftet var att belysa mäns upplevelser av sexualitet vid prostatacancer.  

Metod: En allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) gjordes och baserades på 

elva vetenskapliga artiklar. Åtta var av kvalitativ metod och tre av mixad. 

De inhämtades från databaserna CINAHL Complete, PubMed samt 

PsycINFO. Sökorden som användes var: experience, experienc*, lived 

experience, prostate cancer, prostatic neoplasms, sexuality och sexual 

health. 

Resultat: Resultatet presenterades genom två huvudteman. Det första huvudtemat 

var: Behandlingarnas inverkan på sexualiteten, vilket visade olika 

känsloyttringar kopplat till att få en förändrad sexuell funktion, intimitet 

och maskulinitet samt minskad sexuell lust. Det andra huvudtemat var: 

Yttre och inre resurser för att kunna hantera behandlingarnas biverkningar 

som visade att vårdpersonal, partners och stödgrupper hjälpte männen att 

hantera förändringarna.  

Diskussion: Författarna diskuterade mäns behov av adekvat information gällande olika 

behandlingars biverkningar, sjukdomens påverkan på maskuliniteten, hur 

kommunikation i parrelationer kunde påverkas samt sjuksköterskans 

stödjande roll. Diskussionen belystes utifrån Katie Erikssons hälsokors, 

tidigare forskning samt författarnas reflektioner. 

Nyckelord: Prostatacancer, sexualitet, maskulinitet, upplevelse, stöd 



  
 
 

 

   
 

Abstract 

Background: Prostate cancer is the most common cancer disease for men in the western 

world. There are several common side effects from different treatments 

and sexual dysfunction is one of them. It is the nurse’s responsibility to 

care for the patient as a whole and to promote participation. However, it 

has been shown that nurses found it difficult to talk about sexuality with 

patients since the subject is considered to be taboo.  

Aim:  The aim was to explore experiences of sexuality for men with prostate 

cancer.   

Method: A general literature review according to Friberg (2017) was made and 

based on eleven scientific articles. Eight were of qualitative method and 

three of mixed. They were obtained from the databases CINAHL 

Complete, PubMed and PsycINFO. The following key words were used: 

experience, experienc*, lived experience, prostate cancer, prostatic 

neoplasms, sexuality and sexual health. 

Results: The result was presented by two main themes. The first one was: The 

treatments impact on the sexuality which showed different emotions 

associated with having a changed sexual function, intimacy and 

masculinity and a reduced sexual desire. The second main theme was: The 

external and internal resources to be able to handle the side effects of the 

treatments which showed that care staff, partners and support groups 

helped the men to handle the changes. 

Discussion: The authors discussed men’s need of adequate information about the side 

effects of different treatments and how the disease could affect the 

masculinity, the communication in relationships and the nurse’s 

supporting role. The discussion was highlighted in relation to Katie 

Eriksson´s “health cross”, previous research and the authors’ reflections.  

Keywords: Prostate cancer, sexuality, masculinity, experience, support 
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Inledning 

Prostatacancer är den vanligaste cancerdiagnosen för män i Sverige och sjukdomen kan 

orsaka sexuell dysfunktion. Då sexualiteten är en del av människan är det ett område som är 

aktuellt för sjuksköterskeprofessionen eftersom yrket utgår från att vårda hela människan. För 

att kunna ge personcentrerad vård med hänsyn till varje enskild människas unika behov 

behöver sjuksköterskor identifiera vad de drabbade upplever. Vi har både som närstående 

samt genom vårt kliniska arbete mött män med prostatacancer och oavsett var i vården vi 

kommer att arbeta i framtiden är sannolikheten stor att vi kommer möta fler med diagnosen. 

För att vi som kommande sjuksköterskor ska kunna ge en personcentrerad omvårdnad till 

dessa patienter behöver vi veta hur de själva upplever sjukdomen och behandlingarnas 

biverkningar på sexualiteten. Med detta som grund hoppas vi att bidra med ökad kunskap om 

mäns upplevelser av sexualitet vid prostatacancer samt vikten av att samtala om det. 

 

Bakgrund 

Prostatacancer har konstaterats vara den främst förekommande tumörsjukdomen bland män i 

västvärlden (Jemal, Bray, Center, Ferlay, Ward & Forman, 2011). Ungefär 10500 män i 

Sverige diagnostiserades under 2016 med prostatacancer och under samma år avled drygt 

2300 män till följd av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2017). Det är ovanligt att drabbas före 50 

års ålder och de flesta får diagnosen efter 70 års ålder (Socialstyrelsen, 2014b). I samband 

med att män blir allt äldre ökar både risken och förekomsten av prostatacancer.  

 

Cancer 

Mitos innebär normal celldelning och det sker hela tiden i kroppen, vilket styrs av cellens 

DNA-molekyler (Ericson & Ericson, 2012). Friska celler kan drabbas av mutation där DNA-

molekylerna förändras och får andra egenskaper vilket cellen kan återställa, men det finns en 

risk att den inte gör det. Defekta celler kan antingen elimineras eller så kan de fortsätta verka i 

kroppen och ge upphov till benign eller malign celltillväxt. Benign sådan innebär att det inte 

sker någon spridning till kringliggande vävnader. Cancer klassificeras som malign 

tumörsjukdom och kan orsaka metastaser. Det innebär att cancerceller kan spridas vidare till 

närliggande organ, blodbana, lymfsystem eller till andra delar av kroppen.  
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Prostatacancer 

Prostatan är en körtel som är belägen under urinblåsan och omger urinröret (Johansson, 

2015). Utanför prostatan går den neurovaskulära bunten vars innehåll består av kärl och 

nerver som går till penisens svällkroppar och möjliggör erektion. Prostatan producerar 20 

procent av sädesvätskan med tillsatser av zink, syror och lipider. Dessutom producerar körteln 

prostataspecifikt antigen (PSA) som är ett enzym (Gjerland Almås & Grønseth, 2011). 

Prostatacancer delas in i tre stadier utifrån var cancern är lokaliserad. I det första stadiet är den 

lokal i prostatan, i stadie två har den spridit sig till omkringliggande organ och körtlar såsom 

urinrör, ändtarm eller lymfkörtlar i bäckenet. Det sista stadiet innefattar att cancern har spridit 

sig till ställen utanför det regionala området, exempelvis skelettet. Det är vanligt att 

prostatakörteln förstoras efter att män passerat medelåldern men behöver inte innebära 

diagnosen prostatacancer (Socialstyrelsen, 2014b). En riskfaktor för att drabbas av 

prostatacancer har visat sig vara hereditet (Bratt, Drevin, Akre, Garmo & Stattin, 2016). Män 

som hade en bror som diagnostiserats med prostatacancer löpte en risk på drygt 30 procent att 

själva drabbas av sjukdomen vid 75 års ålder. Hade männen både en far och bror som 

drabbats var risken runt 50 procent. Det är främst större tumörer som tenderar att ge symtom 

som kan yttras genom svag urinstråle samt täta och svårt igångsatta urinkastningar (Järhult & 

Offenbartl, 2013). 

 

Diagnostik och behandling 

 I Sverige finns ett standardiserat vårdprogram för prostatacancer i syfte att effektivisera 

vården, minska kötiderna samt att patienter i hela landet ska ges en strukturerad vård 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Vårdförloppet består av fyra steg som 

innefattar screening, utredning, behandling och uppföljning. Diagnostisering av 

prostatacancer kan göras på olika sätt (Järnhult & Offenbartl, 2013). PSA-blodprov kan 

utföras och visar ett högre värde än normalt vid prostatacancer. Utöver det kan prostatan 

palperas rektalt och kan vid prostatacancer delvis vara knölig och hård. Rektalt ultraljud kan 

utföras för att kunna påvisa förstorad prostata. Vidare kan biopsi av prostatan genomföras för 

att kunna konstatera eventuell malign celltillväxt. 

Det finns både kurativ och symtomlindrande behandling vid prostatacancer (ibid.) Män 

med prostatacancer som är över 65 år samt inte uppvisar några symtom behandlas i första 

hand konservativt, vilket innebär avvaktande av behandling. En kurativ behandlingsform som 

kan genomföras när cancern är i ett tidigt stadie är radikal prostatektomi, vilket innebär att 
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hela prostatan opereras bort. Strålbehandling är också en kurativ behandling som både kan 

utföras externt och internt. Extern strålbehandling kan ges vid flera stadier av prostatacancer 

medan intern endast kan utföras om den är i ett tidigt stadie. Prostatacancer stimuleras av 

testosteron och hämmas av östrogen och kan därför behandlas med att justera hormonnivåerna 

i blodet. Hormonell behandling är en symtomlindrande behandling genom att den hämmar 

tumörtillväxten. För att minska testosteronproduktionen kan GnRH- och LHRH- analoger 

injiceras eller så kan antiandrogena läkemedel intas per oralt. Utöver detta kan testiklarna 

avlägsnas kirurgiskt för att på så vis hämma testosteronproduktionen. Både kirurgisk samt 

medicinsk, hormonell behandling ses som kastration och fördelen med den sistnämnda är att 

den är reversibel. Effekten av hormonell behandling är övergående och kan inte garantera 

någon överlevnad. En kompletterande behandling som kan ges om cancern har gett upphov 

till metastaser är cytostatika och det brukar vanligen inte ges som en enskild behandling utan 

den kombineras med andra behandlingar.   

 

Att drabbas av cancer och dess följder 

Att få ett cancerbesked kan vara en chockerande och krisartad upplevelse med känslor av 

rädsla, ilska, skuld och där existentiella frågor väcks (Hulter, 2014). Det kan ses som ett 

dödshot då cancer kan associeras med en plågsam och förtidig död. Relationer med 

närstående kan påverkas negativt då skuldkänslor kan försvåra kommunikationen vilket 

problematiserar situationen ytterligare. Det presenterades i en studie att olika cancerdiagnoser 

kunde orsaka negativa och existentiella tankar om livet hos de drabbade (Khoshnood, 

Iranmanesh, Rayyani & Dehghan, 2018). Frågor om vilka de själva var och varför de hade 

fötts kunde väckas och resultera i dödsrädsla, förnekelse, ensamhet och depression. Andra 

funderingar berörde det förflutna och att livet skulle avslutas tidigare än vad som hade 

förväntats och detta gjorde att de kände ovisshet inför framtiden. Det framlyftes i en annan 

studie att patienter med cancer tyckte det var viktigare att leva i nuet än vad de gjort innan de 

fått diagnosen eftersom de inte visste hur länge de skulle leva (Karlsson, Friberg, Wallengren 

& Öhlén, 2014). Sjukdomen kunde ge nya förhållningssätt till livet med mer självinsikt än 

tidigare samt medföra existentiell ovisshet. Det gjorde att de reflekterade kring och 

fokuserade på vad de själva ansåg vara värdefullt i sina liv. Behandlingsalternativen som finns 

för prostatacancer kan medföra olika fysiska biverkningar (Gjerland Almås & Grønseth, 

2011). Vanliga sådana efter prostatektomi har visat sig vara erektil dysfunktion och 

inkontinens (Mohamad Al-Ali, Ponholzer, Augustin, Madersbacher & Pummer, 2017). 

Avförings- och uringläckage, erektil dysfunktion samt urinträngningar framträdde som 
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vanliga biverkningar efter strålbehandling (Stattin, Sandin, Robinson, Franck Lissbrant & 

Eriksson Hjälm, 2016). Efter hormonell behandling var det vanligt att få erektil dysfunktion 

och värmevallningar (Allan, Collins, Frydenberg, McLachlan & Matthiesson, 2014). 

 

Sexualitet och sexuell hälsa 

World Health Organization (WHO, 2006) beskriver sexualitet som en betydande aspekt över 

att vara människa och som fortlöper genom hela livet. Det innefattar biologiska, psykologiska 

och sociala faktorer som integreras i en helhet. Dessa faktorer är bland annat kön, 

könsidentitet, sexuella preferenser, intimitet, njutning och reproduktion. En människas 

sexualitet kan upplevas och uttryckas genom attityder, beteenden, tankar, fantasier, normer, 

könsroller, värderingar och relationer. Alla aspekter kan komma till uttryck men behöver 

nödvändigtvis inte göra det. Aspekterna kan integreras med ekonomiska, politiska, kulturella, 

etiska, legala och historiska faktorer. Begreppet kön är något abstrakt och kan uppfattas 

varierande hos olika människor (Almås & Pirelli Beneated, 2010). Det kan bland annat ses 

som biologiskt i form av genetik och genitalier, men även utifrån hur människan ser sig själv. 

Det kan också tolkas ur ett socialt perspektiv bestående av könsroller och dessa kan vara 

polariserade utifrån maskulint och feminint men kan dessutom ses som androgynt.  

Sexualiteten kan innefatta lust, vilken är en drift som människan har och som strävar efter 

tillfredställelse i hjärnans belöningssystem (Hulter, 2014). Lusten kan påverkas av inre och 

yttre faktorer såsom känslor och sjukdom. Den kan även manifesteras genom att människan 

söker intima relationer som kan, men behöver inte, innefatta kärleksrelationer, onani och 

samlag. Det har visat sig att även om den sexuella driften minskar med stigande ålder kan 

personer fortfarande uppleva sexuell lust i ålderdomen (Lindau, Schumm, Laumann, 

Levinson, O’Muircheartaigh & Waite, 2007). World Association for Sexual Health (2008) 

förklarar att samlag kan vara en del av sexualiteten, dock behöver det inte vara synonymt med 

det då sexualitet är ett bredare begrepp som kan innefatta aspekter av att söka kärlek och 

relationer. Sexualitet och sexuell hälsa står i nära relation och påverkar varandra (Hulter, 

2014). Sexuell hälsa är inte enbart avsaknad av sjukdom eller dysfunktion utan är ett tillstånd 

av kroppslig, psykisk, känslomässig och social tillfredställelse i förhållande till människans 

sexualitet (WHO, 2006). För att sexuell hälsa ska kunna uppnås ska de sexuella 

erfarenheterna vara fria från tvång samt diskriminering och sexualiteten ska byggas på en 

trygg, behaglig, respektfull och positiv grund.  
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Sjuksköterskans roll, ansvar och kompetens 

Den svenska hälso- och sjukvårdslagen säger att målet med vården är att främja hälsa och den 

ska vara jämlik och utföras med respekt för människovärdet (Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL], SFS 2017:30, kap 3. 1§). Sjuksköterskans arbete ska bedrivas utifrån evidensbaserad 

vård som syftar till att främja hälsa och lindra lidande genom personcentrerad omvårdnad 

med respekt för patientens värdighet och självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Personcentrerad omvårdnad utgår från att sjuksköterskan ser patienter som enskilda 

och unika människor med olika resurser och behov. Det kan sjuksköterskan identifiera genom 

objektiva data och patienters subjektiva upplevelser. Sjuksköterskans arbete går därmed ut på 

att identifiera unika behov hos varje patient och utifrån detta planera omvårdnaden i samråd 

med denne. Om patienter har närstående kan de med fördel involveras och vara delaktiga i 

vården. Det medför att sjuksköterskan även ska ta hänsyn till närståendes behov och resurser.  

I samband med att en patient diagnostiseras med prostatacancer i Sverige ska denne 

erbjudas en kontaktsjuksköterska (Socialstyrelsen, 2014a). Den har som ansvar att ge 

psykosocialt stöd, informera om sjukdomsbilden samt göra patienten delaktig i vården 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Om det finns behov av samtal för både en 

patient och eventuella närstående ska detta erbjudas fortlöpande under vårdförloppet av 

kontaktsjuksköterskan. Sjuksköterskans pedagogiska kompetens syftar till att kunna 

individanpassa information till olika patienter och närstående med varierande behov och 

kunskapsnivåer (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I vården av patienter med en 

cancerdiagnos ska sjuksköterskan samtala med patienter om eventuella biverkningar som kan 

uppkomma till följd av behandling (Rasmusson, 2015). Då sexuella problem kan vara 

biverkningar av cancerbehandling är det väsentligt att sjuksköterskan samtalar med patienter 

om hur behandlingen kan påverka sexualiteten.  

 

Att samtala med patienter om sexualitet 

I en studie framkom det att 75 procent av 188 sjuksköterskor ansåg att sexualitet ska 

uppmärksammas i vården och att det är sjuksköterskans ansvar att ta initiativet till samtal om 

sexualitet (Evcili & Demirel, 2018). Cirka en tredjedel av sjuksköterskorna upplevde att de 

inte hade tillräckligt mycket kunskap om sexualitet och det sågs som ett hinder för att kunna 

inleda samtal med patienter om detta. Samtalsämnet sågs som tabubelagt av 94 procent och 

det ansågs vara den största svårigheten gällande att starta sådana samtal. Det bekräftas i en 

annan studie där sjuksköterskor, psykologer och läkare såg sexualitet som ett problematiskt 
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samtalsämne (Ussher, Perz, Gilbert, Wong, Mason, Hobbs & Kirsten, 2013). Den största 

anledningen till detta var brist på utbildning och träning i att få öva på sådana samtal. De 

sjuksköterskor som fått träna på att samtala om sexualitet tyckte i början att det var obekvämt 

men så småningom kände de sig mer säkra. Sjuksköterskor ansåg att det var vårdpersonal som 

skulle ta initiativ till att diskutera sexualitet med patienter. Kön kunde också ses som ett 

hinder vilket framkom genom att kvinnliga sjuksköterskor upplevde det som svårt att prata 

med manliga patienter. Samtidigt uttryckte manliga sjuksköterskor detsamma om kvinnliga 

patienter. Det poängterades av sjuksköterskor att partners till någon med cancer borde 

involveras i samtal om hur deras sexuella samliv kunde komma att påverkas av sjukdomen. 

Det framkom i en studie att sjuksköterskor kände sig osäkra över sin förmåga att samtala med 

patienter om deras behov och funderingar som rörde sexualiteten (Saunamäki, Andersson & 

Engström, 2010). Sjuksköterskor som hade vidareutbildat sig inom något område efter deras 

grundutbildning hade en ökad motivation till att föra diskussion med patienter om det. De 

som vidareutbildat sig kände i högre grad att det var sjuksköterskans ansvar att diskutera 

eventuell sexuell dysfunktion med patienterna då de ansåg att sexualiteten var förknippad med 

patienternas hälsa.   

 

Problemformulering 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden. Det finns flera olika 

behandlingar för sjukdomen och kan medföra olika biverkningar. Vanliga sådana är erektil 

dysfunktion och urininkontinens. Sexualitet är en del av människans helhet och innefattar 

biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Sjuksköterskans uppgift är bland annat att ge 

adekvat information och råd till patienter med prostatacancer och om vilka eventuella 

biverkningar de kan få av behandlingar. Forskning har visat att sjuksköterskor upplever olika 

hinder när det kommer till att samtala med patienter om sexualitet. För att kunna ge en god 

personcentrerad vård behöver sjuksköterskor möta patienters individuella behov och det 

innebär bland annat att ta reda på patienters upplevelser. Med anledning av detta är det av 

intresse att belysa patientperspektivet.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa mäns upplevelser av sexualitet vid prostatacancer. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Vårdvetenskap är ett fristående forskningsområde som syftar till att ha patienter som 

utgångspunkt och främja deras hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Katie Erikssons definition 

av hälsa är dynamisk samt holistisk och utgår från att främja varje enskild patients hälsa och 

lindra dennes lidande (Eriksson, 2018a). Författarna till denna litteraturöversikt anser att 

Erikssons teori är väl förankrad i vårdvetenskapen då hon utgår från forskningsområdets 

kärna. Hälsa är en del av människan och är ett föränderligt tillstånd där friskhet, sundhet och 

välbefinnande är integrerade med varandra (Eriksson, 2018b). Friskhet är den fysiska 

dimensionen av människan och sundhet är den psykiska. Välbefinnande är människans 

subjektiva upplevelse av välbehag. Det finns olika faktorer som antingen kan främja eller 

hämma hälsa (Eriksson, 2018a). En människas hälsofrämjande resurser är de faktorer som 

främjar hälsan och kan antingen existera i människans omgivning eller i dennes inre. Det är 

dessa som kan ge människan kraft att i den dynamiska processen röra sig mot hälsa. 

Hälsohinder är de faktorer som gör att människan inte rör sig mot hälsa. Exempelvis kan det 

vara att människan inte har kraft, mod eller kunskap över situationen. Eriksson (2018b) menar 

att en människas hälsa kan förstås med hjälp av hälsokorset, vilket redovisas i figur 1.  

 

 
Figur 1. Hälsokorset 

 

Människan rör sig ständig mellan de olika ytterpositionerna i hälsokorset (Eriksson, 2018b). 

Exempelvis kan en människa ha dysfunktion och uppleva olika grader av välbefinnande eller 

illabefinnande. På samma sätt kan en person uppleva dessa tillstånd i samband med frånvaro 
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av dysfunktion. Samtidigt som en människa kan uppleva hälsa kan denne också vara lidande 

(Eriksson, 2018c). Lidande kan ses som en kamp mellan det goda och det onda, mellan lust 

och lidande. Det finns tre dimensioner av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande är lidandet som uppstår till följd av en sjukdom eller en 

tillhörande behandling. Vidare finns det två former av sjukdomslidande, kroppsligt lidande 

samt själsligt och andligt lidande. Eriksson menar att den fysiska kroppen kan lida till följd av 

sjukdom eller behandling liksom den själsliga och andliga dimensionen av människan. 

Kroppsligt lidande kan människan exempelvis uppleva genom smärta vid kirurgiska ingrepp. 

Själsligt och andligt lidande beskrivs som upplevelser i form av skam eller förnedring som 

sjukdom eller behandling kan orsaka. Vårdlidande handlar om lidande som uppstår utifrån ett 

vårdsammanhang där exempelvis en människa får sin värdighet kränkt av vårdpersonal. Detta 

kan också uppstå om en människa uteblir från vård. Livslidande handlar om ett lidande som 

påverkar hela människans livssituation. Ett sådant lidande kan bland annat utlösas av en 

sjukdomsdiagnos. Det som avgör var en människa befinner sig i hälsokorset är vederbörandes 

hälsohinder, hälsofrämjande resurser, sundhet, välbefinnande och friskhet i relation till dennes 

lidande (Eriksson, 2018b).  

Författarna valde att tillämpa omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons hälsokors som 

teoretisk utgångspunkt och koppla det till männens upplevelser av sexualitet. Hälsokorset tar 

inte enbart hänsyn till om en människa har en sjukdom eller inte. Perspektivet i teorin är 

vidare än så och utgår från en holistisk syn på hälsa som även innefattar subjektiva 

dimensioner. Eftersom WHO (2006) menar att sexualiteten är en del av hela människan och 

uttrycks samt upplevs olika ser författarna en given applicerbarhet med hälsokorset i 

resultatdiskussionen.  

 

Metod  

Författarna har gjort en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Det gjordes genom att 

information inhämtades vilket vidare analyserades och slutligen sammanställdes. Metoden 

valdes då den ger ett övergripande perspektiv kring ett specifikt forskningsområde. 

Författarnas metodprocess redovisas schematiskt i bilaga 3. 

 

Datainsamling 

I en inledande litteratursökning görs en bred sökning för att få en översiktlig bild av ett 

ämnesområde och där kan exempelvis artiklar, böcker och intervjuer ingå (Östlundh, 2017). 
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Författarna gjorde vida sökningar av vetenskapliga artiklar för att få en uppfattning om hur 

utforskat området var och om det därmed var möjligt att studera det föreliggande ämnet i en 

litteraturöversikt. Utöver detta lästes diverse dagstidningar och texter från olika 

intresseorganisationer för att få en aktuell, övergripande bild av området. Efter att en 

inledande litteratursökning har gjorts ska en egentlig litteratursökning genomföras (ibid.). Det 

innebär att systematiskt söka vetenskapliga artiklar i olika akademiska databaser som efter en 

urvalsprocess inkluderas i en litteraturöversikt. CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO 

är databaser som innehåller vårdvetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). Det 

var dessa tre databaser som användes i den egentliga litteratursökningen för att finna artiklar 

som svarade på litteraturöversiktens syfte. Den egentliga litteratursökningen redovisas i 

bilaga 1.  

Databassökningar kan begränsas genom exempelvis årtal och ämnesord med syfte att 

avgränsa sökningar och göra de mer överblickbara och relevanta (Östlundh, 2017). 

Författarna begränsade sökningarna i CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO genom att 

artiklarna skulle vara publicerade inom de senaste tio åren (2009-2018), i syfte att kunna 

beskriva de mest aktuella patientupplevelserna. För att öka chansen för en god vetenskaplig 

kvalitet valdes filtret peer reviewed i CINAHL Complete och PsycINFO. Denna funktion 

finns inte i PubMed vilket gjorde att författarna undersökte tidskrifterna för artiklarna som var 

publicerade i denna databas avseende om deras publicerade artiklar var peer reviewed, det vill 

säga vetenskapligt granskade. Utöver detta valdes begränsningen humans i PubMed eftersom 

databasen även innehåller artiklar som berör djur. Full text användes som begränsning i 

samtliga databassökningar förutom i den sista sökningen i CINAHL Complete. I den 

sökningen fann författarna två artiklar av intresse som var tillgängliga trots att begränsningen 

full text inte hade använts. 

 Boolesk söklogik innefattar att AND, OR eller NOT sätts mellan sökord för att få fram 

relevanta artiklar (Östlundh, 2017). Trunkering innebär att ordstammen på ett sökord är 

densamma men alla böjningar av ordet inkluderas vilket resulterar i en vidare sökning. 

Samtliga sökord kombinerades med Boolesk söklogik samt vid en sökning även trunkering, 

vilket ökade chanserna för att hitta artiklar som svarade på syftet.  

Den första sökningen i CINAHL Complete bestod av följande fritextord: prostate cancer 

AND (sexuality OR sexual health) AND (experience OR lived experience). Den andra 

sökningen innehöll ämnesorden: prostatic neoplasms AND (sexual health OR sexuality). 

Prostatic neoplasms AND sexual health var ämnesorden som applicerades i den tredje 

sökningen i CINAHL Complete. Eftersom sexualitet och sexuell hälsa är nära förknippade 
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med varandra ansåg författarna att båda sökorden skulle kunna resultera i artiklar som svarade 

på syftet. Första sökningen i PubMed innehöll fritextorden: prostate cancer AND (experience 

OR lived experience) AND (sexuality OR sexual health). I den andra sökningen användes 

ämnesordet prostatic neoplasms och fritextordet lived experience och dessa kombinerades 

med AND emellan varandra. Sökningen i PsycINFO bestod av följande fritextord och 

trunkeringsord: (prostate cancer OR prostatic neoplasms) AND (sexuality OR sexual health) 

AND experienc*. 

 

Urvalsprocess och kvalitetsgranskning 

Vid de olika databassökningarna läste båda författarna samtliga titlar i träfflistorna och 

bedömde om de var relevanta utifrån litteraturöversiktens syfte. De artiklarna vars titlar 

väckte intresse för författarna valdes ut och deras abstrakt lästes igenom. Om abstrakten 

verkade väsentliga för litteraturöversiktens syfte lästes hela artiklarna igenom enskilt av båda 

författarna för att sedan läsas tillsammans. Totalt lästes 21 artiklar igenom i sin helhet. För att 

kunna förstå artiklarna valdes enbart de artiklar ut som var skrivna på engelska då båda 

författarna behärskar det språket. Inklusionskriterier för litteraturöversikten var att artiklarna 

skulle svara på syftet samt att de skulle vara godkända av en etisk kommitté eller nämnd 

alternativt att tidskriften ansvarade för att artikeln följde etiska riktlinjer. Artiklar som var 

metasynteser eller som enbart var av kvantitativ metod exkluderades. Författarna inkluderade 

artiklar av kvalitativ eller mixad metod då dessa ansågs kunna svara på syftet. Totalt valdes 

tolv artiklar ut för att vidare kvalitetsgranskas. Åtta utav dem var av kvalitativ och de 

resterande fyra av mixad metod.  

Författarnas kvalitetsgranskning av litteraturöversiktens resultatartiklar inspirerades och 

utfördes utifrån de frågeställningar om god vetenskaplig kvalitet som presenteras av Friberg 

(2017). Utifrån Fribergs frågeställningar utformades elva granskningsfrågor som samtliga 

artiklar ställdes mot (se bilaga 4). Gemensamt granskade författarna artiklarna och förde 

diskussion i denna process om deras relevans för litteraturöversikten. En av de tolv artiklarna 

som ingick i kvalitetsgranskningen exkluderades då dess resultat inte svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Av de resterande elva artiklarna var åtta av kvalitativ metod och tre 

av mixad. Dessa ansågs vara av god vetenskaplig kvalitet och kom att bli grunden för 

föreliggande litteraturöversikts resultat.  
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Dataanalys 

Fribergs (2017) analysmetod för allmänna litteraturöversikter innebär att förstå artiklarnas 

helhet, identifiera skillnader och likheter samt göra en beskrivande sammanställning. 

Författarna utgick från dessa steg när artiklarnas resultat analyserades. Inledningsvis lästes 

artiklarna igenom enskilt flertalet gånger av båda författarna i syfte att förstå innehåll och 

sammanhang. Vidare lästes artiklarna igenom gemensamt och diskussion kring deras innehåll 

fördes. För att få en så korrekt och samstämmig bild över resultatens innehåll bildades ett 

digitalt dokument där författarna översatte de delar av artiklarnas resultat som överensstämde 

med litteraturöversiktens syfte. Detta gjordes utifrån ett kritiskt förhållningssätt där artiklarnas 

ord, meningar samt innebörd diskuterades och reflekterades över. Översättningarna uppkom 

genom att författarna var eniga om vilka delar av artiklarnas resultat som svarade på syftet. 

Genom diskussion bildade författarna en resultatmatris där artiklarnas syfte, metod och 

resultat sammanställdes för att kunna urskilja likheter och skillnader (bilaga 2). Vidare förde 

författarna en diskussion och färgkodade det översatta resultatet i de olika artiklarna till olika 

teman och underteman. Sedan gjordes en så kallad ”mindmap” där teman och underteman 

skrevs ner på post-it lappar i syfte för att få en visuell överblick av resultatet. Avslutningsvis i 

analysbearbetningen fördes en slutgiltig diskussion så att konsensus över temana och innehåll 

uppnåddes. 

  

Forskningsetiska överväganden 

Det ingår i sjuksköterskeprofessionen att respektera patienters autonomi, integritet och 

värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I 

forskning som innefattar människor ska värdigheten hos dessa respekteras (Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460, 1§). Människors integritet 

ska respekteras i form av anonymitet så att personuppgifter inte kommer ut 

(Personuppgiftslagen [PuL], SFS 1998:204, 1§). Författarna har haft ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot artiklarnas metod då det i kvalitetsgranskningen ingått att 

säkerhetsställa att deltagarna i studierna bibehållit integritet och värdighet. Det är 

betydelsefullt att litteraturöversikters resultatartiklar granskas och godkänns av en etisk 

nämnd eller kommitté för att kunna säkerhetsställa att deltagare i studier inte farit illa 

(Forsberg & Wengström, 2016; Sandman & Kjellström, 2013). I litteraturöversikten använde 

författarna endast artiklar som blivit godkända av en etisk kommitté eller nämnd.  
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Med forskaretik menas det ansvar forskaren har för forskningen, forskarsamhället och 

övriga delar av samhället (Vetenskapsrådet, 2017). I detta ingår att forskaren inte ska ägna sig 

åt vetenskaplig oredlighet. Plagiat är ett exempel på det och innebär att forskaren oaktsamt 

eller medvetet vilseleder läsaren genom att inte tydliggöra vem som är upphovsmannen till de 

delar i texten som inte kommit från forskaren själv. Författarna har i litteraturöversikten varit 

noggranna med att referera delarna i texten som inte kommit från de själva samt tydliggjort 

sina egna reflektioner i syfte att hålla en god forskaretik.  Kvalitativ forskning kan påverkas 

av forskarens förförståelse vilket kan resultera i ett vinklat resultat (Forsberg & Wengström, 

2016). Genom reflektion kan förförståelse medvetengöras och på vis minimera dess utrymme 

i analysen och resultatet. Författarnas förförståelse kring ämnet grundade sig i erfarenheter 

genom kliniskt arbete och som närstående. Båda antog att prostatacancer och de olika 

behandlingarna skulle medföra förändringar på mäns sexualitet.  

 

Resultat 

Litteraturöversiktens resultat presenteras genom två huvudteman och fem underteman, vilket 

redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1.  

Huvudtema Undertema 

Behandlingarnas inverkan på 

sexualiteten  

• De olika upplevelserna och känslomässiga 

effekterna efter behandling 

• Nya dimensioner av intimitet och dess 

påverkan på relationer 

• Upplevelser av en mångfacetterad 

maskulinitet 

Yttre och inre resurser för att kunna 

hantera behandlingarnas biverkningar 

• Resurser för att kunna hantera en förändrad 

sexuell funktion 

• Resurser som stärker maskuliniteten 

 

Behandlingarnas inverkan på sexualiteten  

Behandlingarnas biverkningar orsakade förändringar i den sexuella funktionen och uttrycktes 

som både positivt och negativt. Männens sexuella lust påverkades och intimiteten fick nya 
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dimensioner. Hur männen såg på sin maskulinitet efter behandling varierade och berodde på 

om de kvarhöll eller ändrade sin uppfattning om den, det vill säga maskuliniteten.  

 

De olika upplevelserna och känslomässiga effekterna efter behandling 

Männen kände sig frustrerade över att ha drabbats av erektil dysfunktion efter sina 

behandlingar för prostatacancer (Ferrão, Bettinelli & Portella, 2017; Klaeson, Sandell & 

Berterö, 2012; Letts, Tamlyn & Byers, 2010; Schantz Laursen, 2017). Till följd av den 

erektila dysfunktionen upplevde de en förlust då de tidigare hade haft god erektionsförmåga 

men inte längre hade det (Albaugh, Sufrin, Lapin, Petkewicz & Tenfelde, 2017; Letts et al., 

2010; Jakobsson, Persson & Lundqvist, 2013; Ussher et al., 2017). Känslan av förlust infann 

sig även på grund av att inte längre kunna få orgasm. De som hade bibehållen orgasmförmåga 

kunde känna smärta i samband med klimax och blev besvikna över upplevelsen (Klaeson et 

al., 2012). De som hade fått ökat klimax utan smärta efter behandling uttryckte en glädje över 

det (Albaugh et al., 2017).  

 Männen hade fått en minskad sexuell lust efter behandlingarna (Chambers et al., 2018; 

Hanly, Mireskandari & Juraskova., 2014; Klaeson et al., 2012; Letts et al., 2010; Ussher et al., 

2017). De som hade en yngre eller för närvarande sexuellt aktiv partner var oroliga över hur 

deras minskade sexuella lust skulle påverka respektives partner (Hamilton, Chambers, Legg, 

Oliffe & Cormie, 2015). Andra upplevde inte att den minskade lusten påverkade dem negativt 

(Jakobsson et al., 2013). Männen var oroliga över att deras erektila dysfunktion skulle 

medföra att deras partners skulle ta initiativ till att överge relationen (Hanly et al., 2014; 

Klaeson et al., 2012; Schantz Laursen, 2017). Denna oro ledde till att männens självkänsla 

minskade (Klaeson et al., 2012). En likartad uppfattning om minskad självkänsla infann sig 

hos män som hade fått minskad penis efter behandling (Ussher et al., 2017). Män som 

drabbats av urininkontinens och erektil dysfunktion upplevde det som genant och skämdes 

över det (Hanly et al., 2014). Försämrad erektionsförmåga gjorde att männen var ångestfyllda 

(Albaugh et al., 2017; Chambers et al., 2018; Letts et al., 2010). Ångesten hade blivit så 

påtaglig för vissa att de kände sig deprimerade och fått suicidala tankar (Albaugh et al., 2017; 

Letts et al., 2010). Det framkom även att män ångrade att de genomgått behandling eftersom 

deras erektila dysfunktion hade fått en påtaglig negativ inverkan på deras liv (Albaugh et al., 

2017).   
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Nya dimensioner av intimitet och dess påverkan på relationer 

Trots behandlingarnas biverkningar upplevde män att det var viktigt att bibehålla fysisk 

intimitet, som innefattade mer än enbart penetrerande samlag (Albaugh et al., 2017; 

Chambers et al., 2018; Hamilton et al., 2015; Hanly et al., 2014; Klaeson et al., 2012; Schantz 

Laursen, 2017; Ussher et al., 2017). De som tidigare varit intima genom penetrerande samlag 

hade ersatt detta med sexuellt förspel som kyssar och omfamningar, vilket gjorde att den 

fysiska intimiteten i relationerna fanns kvar (Hamilton et al., 2015). I motsats till detta kunde 

vissa avstå helt från fysisk intimitet med sin partner då de upplevde att intimitet var starkt 

förknippat med att ha penetrerande samlag (Hanly et al., 2014; Klaeson et al, 2012). Det 

gjorde att de kände att intimiteten i relationen antingen hade minskat eller reducerats helt. Det 

kunde även resultera i att de avstod helt från omfamningar och hålla händer då de inte ville att 

det skulle misstolkas av deras partner som en invit till samlag (Letts et al., 2010). Män som 

inte ingick i en relation undvek att söka och inleda intima relationer då de skämdes över hur 

behandlingarnas biverkningar hade påverkat deras sexualitet (Hanly et al., 2014; Letts et al., 

2010).  

Män upplevde att den förändrade sexuella funktionen hade resulterat i att de hade fått en 

fördjupad emotionell intimitet med sina partners (Hamilton et al., 2015; Hanly et al., 2014; 

Jakobsson et al., 2013; Klaeson et al., 2012; Schantz Laursen, 2017; Ussher et al., 2017). Det 

yttrades genom att paren visade varandra mer omsorg och var mer kärleksfulla mot varandra 

än vad de hade varit innan mannen fått diagnosen (Hanly et al., 2014; Jakobsson et al., 2013; 

Schantz Laursen, 2017). Vidare kunde den fördjupade emotionella intimiteten manifesteras 

genom att paren var mer respektfulla och förstående mot varandra (Schantz Laursen, 2017). 

Männen upplevde det som positivt med fördjupad emotionell intimitet då det hade gett 

relationerna en ny dimension och intimiteten hade fått en annan innebörd (Klaeson et al., 

2012). Relationen med sin partner hade enligt männen blivit generellt bättre än var den hade 

varit innan diagnosen då de uppskattade den fördjupade emotionella intimiteten (Hanly et al., 

2014).  

 

Upplevelser av en mångfacetterad maskulinitet 

Att få diagnosen prostatacancer upplevdes av männen som ett hot mot maskuliniteten (Ferrão 

et al., 2017; Kelly, 2009). Deras syn på maskulinitet var att ha kontroll över kroppen, inte 

vara inkontinent samt att kunna prestera sexuellt (Chamers et al., 2018; Hamilton et al., 2015; 

Kelly, 2009; Klaeson et al., 2012; Schantz Laursen, 2017; Ussher et al., 2017). De tillskrev 



  15 (38) 
 

   
 

maskuliniteten egenskaper som att vara stoisk och inte delge sina problem till andra 

(Chambers et al., 2018). De skämdes över att berätta om sina känslor och undvek därför att 

göra det. Att kunna prestera sexuellt innebar för männen att vara vital, ungdomlig och inneha 

hälsa (Klaeson et al., 2012). De upplevde sig själva som mindre maskulina efter att ha 

drabbats av sexuell dysfunktion (Albaugh et al., 2017; Chambers et al., 2018; Ferrão et al., 

2017; Hamilton et al., 2015; Kelly, 2009; Shantz Laursen, 2017; Ussher et al., 2017). Till 

skillnad från detta var det andra som upplevde att den förändrade sexuella funktionen inte 

hade någon inverkan på deras maskulinitet (Letts et al., 2010). De som kände sig mindre 

maskulina upplevde att de var otillräckliga i sina relationer och de som var singlar var oroliga 

över att inleda nya förhållanden (Chambers et al., 2018). Hormonell behandling kunde orsaka 

att männen upplevde sina kroppar som feminina efter behandling i form av minskad 

penisstorlek, värmevallningar och humörsvängningar (Hamilton et al., 2015). Dessa symtom 

var något som de associerade till kvinnor i menopaus. Det gjorde att männen fick negativa 

tankar om sin maskulinitet vilket gjorde att de kände sig värdelösa. Det framkom att döden 

kunde ses som ett bättre alternativ än att inte passa in i de maskulina normerna och leva med 

en inkontinent kropp som inte fungerar sexuellt (Kelly, 2009).  

 

Yttre och inre resurser för att kunna hantera behandlingarnas biverkningar 

Stöd från vårdpersonal, partners och stödgrupper hjälpte männen att hantera behandlingarnas 

biverkningar på den sexuella funktionen. Både hanterbarhet och avsaknad av detta förekom 

hos männen. Deras känsla av maskulinitet stärktes av att få prata med män i liknade situation, 

utföra fysisk träning och använda sexuella hjälpmedel. Andra stärkte känslan av maskulinitet 

genom att distansera sig från eller ändrade sina tidigare, maskulina normer.  

 

Resurser för att kunna hantera en förändrad sexuell funktion 

Information från vårdpersonal upplevdes av männen som ett stöd vilket hade hjälpt dem att 

hantera förändringar i den sexuella funktionen (Albaugh et al., 2017; Ferrão et al., 2017; 

Hamilton et al., 2015; Hanly et al., 2014; Kelly, 2009; Letts et al., 2010). Tydlig information 

om behandlingarnas biverkningar på den sexuella funktionen hade gjort att de känt sig väl 

förberedda och hade underlättat deras anpassning till den nya situationen (Hamilton et al., 

2015; Hanly et al., 2014). De som inte hade fått adekvat information om behandlingars 

biverkningar upplevde att de hade svårare att hantera förändringarna av den sexuella 

funktionen samt att de var besvikna över detta (Albaugh et al., 2017; Letts et al., 2010). 
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Männen kände ett behov av att få prata med sina läkare gällande de sexuella förändringarna 

som behandlingarna orsakat (Hanly et al., 2014). Männen kände sig obekväma att inleda 

samtal om sina funderingar kring sexualiteten och om inte deras läkare tog initiativ till 

samtalen undvek även männen att göra det. Uppmuntran från vårdpersonal gällande fortsatt 

behandling sågs som ett stöd för männen vilket ingjutit hopp om att biverkningarna skulle 

reduceras och det hade hjälpt dem att hantera situationen bättre (Kelly, 2009). Att väcka hopp 

hos männen om att deras sexuella dysfunktion skulle förbättras med tiden kunde även 

upplevas som att vårdpersonalen gav falska förhoppningar (Letts et al., 2010). 

Att ha en stödjande partner var en viktig komponent för att kunna hantera den förändrade 

sexuella funktionen (Albaugh et al., 2017; Ferrão et al., 2017; Hamilton et al., 2015; Hanly et 

al., 2014; Klaeson et al., 2012; Letts et al., 2010). Att partnern hade en förståelse för 

behandlingarnas biverkningar på sexualiteten upplevdes som ett stöd för männen och hjälpte 

dem att hantera förändringen (Albaugh et al., 2017; Ferrão et al., 2017; Klaeson et al., 2012). 

Vidare poängterades att männen hade lättare att hantera behandlingarnas biverkningar på 

sexualiteten om de hade en öppen kommunikation med sin partner om detta (Albaugh et al., 

2017; Hanly et al., 2014; Klaeson et al., 2012; Letts et al., 2010). De som upplevde att de inte 

hade en god kommunikation med sin partner undvek att tala om sina problem (Letts et al., 

2010). Att ingå i stödgrupper och umgås med andra män i liknande situation hade hjälpt 

männen att hantera och bearbeta känslor, vilket upplevdes som ett stöd (Hamilton et al., 2015; 

Hanly et al., 2014). 

Männen hade hanterat situationen genom att ha intalat sig själva att behandlingarnas 

biverkningar inte skulle bli så kraftfulla som de fått information om, vilket resulterade i att 

biverkningarna fick en minimal inverkan på dem (Hanly et al., 2014). Läkemedel som Viagra 

hade förbättrat deras erektionsförmåga och det var en faktor som hjälpt dem att hantera 

förändringen (Jakobsson et al., 2013; Klaeson et al., 2012). Till skillnad från detta kunde 

behovet av sexuella hjälpmedel motverka den sexuella spontaniteten och det kunde göra att de 

avstod helt från att ha samlag (Jakobsson et al., 2013). Män som inte upplevt någon 

förbättring på den sexuella funktionen två år efter behandling hade hanterat det genom att de 

ansåg att deras sexliv var över (Letts et al., 2010). De som hade progressiv prostatacancer 

hade svårt att hantera situationen då de visste att deras sexuella funktion skulle bli försämrad i 

takt med att sjukdomen fortskred (Hanly et al., 2014).  
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Resurser som stärker maskuliniteten 

Att ha fått prata med andra män som befann sig i liknande situation upplevdes av männen ha 

haft en positiv inverkan på deras maskulinitet (Chambers et al., 2018; Hamilton et al., 2015; 

Kelly, 2009). Fysisk träning medförde att de upplevde ökad kontroll över kroppen vilket de 

associerade till stärkt maskulinitet (Hamilton et al., 2015; Kelly, 2009). Om mäns partner 

bekräftade att de var maskulina trots att de fått en förändrad sexuell funktion gjorde det att 

männen kände sig mer maskulina (Schantz Laursen, 2017). De som intog läkemedel som 

Viagra för att kunna få erektion gjorde att de upplevde en ökad känsla av kroppskontroll 

(Hanly et al., 2014). Det medförde att männen blev mer självsäkra över sin maskulinitet och 

att den blev mer intakt. Hoten mot maskuliniteten kunde hanteras genom att männen 

distanserade sig från normerna att ha kontroll över kroppen samt att kunna prestera sexuellt 

(Hamilton et al., 2015; Kelly, 2009). De hade adderat begrepp och egenskaper som sårbarhet 

och beroende till sin maskulinitet och på så vis stärkt denna (Kelly, 2009). Andra hade 

anpassat sig till att inte längre ha penetrerande samlag, utan tyckte att det var en 

ungdomscentrerad syn på maskulinitet (Hamilton et al., 2015). Att inte längre lägga lika 

mycket fokus på den försämrade erektionsförmågan gjorde att de lät andra delar av livet ta 

större utrymme och detta sågs kompensera för den del av maskuliniteten som försvunnit 

(Hanly et al., 2014).  

 

Diskussion 

I metoddiskussionen för författarna en reflektion kring litteraturöversiktens metod i form av 

dess styrkor och svagheter. Resultatdiskussionen jämför resultatet med tidigare forskning, 

litteraturöversiktens bakgrund och Katie Erikssons hälsokors. Dessutom diskuteras den 

utifrån författarnas egna reflektioner.  

 

Metoddiskussion 

Genom att tydliggöra förförståelsen kring ett specifikt ämne och reflektera över det kan dess 

inverkan på resultatet minska och på så vis öka en litteraturöversikts pålitlighet (Henricson, 

2017). Utifrån ett kritiskt förhållningssätt har författarna reflekterat och diskuterat om 

respektives förförståelse gällande sexualitet och prostatacancer samt hur detta skulle kunnat 

påverka föreliggande litteraturöversikts resultat och analys. Det har stärkt dess pålitlighet 

genom att ha minskat den eventuella risken att förförståelsen har påverkat innehållet. 
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För att öka en litteraturöversikts trovärdighet kan flera databaser användas (Henricson, 

2017). Vidare stärks denna om artiklar förekommer i flera databassökningar genom att 

använda samma sökord. Om litteraturöversikten använder samma metod på samtliga artiklar 

ökar även det trovärdigheten. I föreliggande litteraturöversikt användes tre databaser och detta 

kan ses som en styrka för trovärdigheten. Första sökningen som gjordes i PubMed resulterade 

i 124 artiklar. Sökningen visade att flera artiklar redan hade inkluderats från databassökningar 

i CINAHL Complete och detta kan ses som en styrka då det ökar litteraturöversiktens 

trovärdighet. I den andra sökningen i PubMed användes prostatic neoplasms som ämnesord 

och lived experience som fritext. Sexualiteten är en del av människans helhet och därför ansåg 

författarna att lived experience kunde innefatta upplevelser av sexualitet och sågs därmed som 

en relevant sökning. Författarna visste att det kunde vara en vid sökning men den resulterade i 

en träfflista med 13 artiklar. Ett abstrakt var intresseväckande och vidare lästes hela artikeln 

och kom senare att inkluderas i litteraturöversiktens resultat. Att tre artiklar var av mixad och 

resterande av kvalitativ metod kan ses som en svaghet för trovärdigheten. Detta på grund av 

att de mixade studierna inte enbart belyste upplevelser utan kompletteras med kvantitativa 

data (se Albaugh et al., 2017; Jakobsson et al., 2013; Ussher et al., 2017). Dock ansåg 

författarna att dessa artiklar var tillräckligt innehållsrika, med beskrivna upplevelser, för att 

kunna inkluderas i litteraturöversikten. Två av artiklarna innehöll förutom patienter även 

deras partners upplevelser (se Albaugh et al., 2017; Hanly et al., 2014). För att öka 

trovärdigheten använde författarna enbart citat och meningar i artiklarna som de med säkerhet 

visste enbart berörde männens upplevelser. I kvalitetsgranskningen enligt Friberg (2017) 

exkluderade författarna frågor om omvårdnadsteoretiska utgångspunkter då de i sådana fall 

skulle varit tvungna att exkludera samtliga resultatartiklar. Detta eftersom ingen av artiklarna 

hade någon sådan utgångspunkt.  

Samtliga artiklar som användes i litteraturöversikten var skrivna på engelska och eftersom 

författarna inte har detta som modersmål kan det ses som en svaghet då de eventuellt kan ha 

missförstått ord vid översättning. Detta bekräftas av Sandman och Kjellström (2013) som 

menar att feltolkning av resultat kan förekomma om det föreligger begränsade kunskaper i 

engelska. Vid översättning av artiklarnas resultat använde författarna ordböcker för ord som 

de hade svårt att översätta. Risken för feltolkning minskades genom att författarna gemensamt 

översatte resultatet till svenska och använde samma översättning under hela arbetets gång. Tio 

av de elva resultatartiklarna var från västerländska länder. Resultatet speglar således inte ett 

globalt perspektiv men skulle kunna vara applicerbart i såväl en västerländsk som svensk 

vårdkontext.  
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Avslutningsvis var det en styrka att författarna hade möjlighet att både sitta enskilt och 

tillsammans under arbetet. De enskilda tillfällena genererade reflektion kring vad författarna 

ansåg var relevant vilket medförde olika perspektiv i diskussionerna. Majoriteten av tiden har 

författarna disponerat tillsammans och det har lett till spontana reflektioner, diskussioner och 

gott samarbete.  

 

Resultatdiskussion 

Kommande resultatdiskussion grundar sig i de fynd som författarna ansåg vara av högst 

intresse och har disponerats i följande rubriker: Mäns informationsbehov, Maskulinitet – olika 

från man till man samt Kommunikation i parrelationen.  

 

Mäns informationsbehov 

Resultatet i litteraturöversikten visade att information från vårdpersonal var en avgörande 

faktor för hur män hanterade behandlingarnas biverkningar på den sexuella funktionen. De 

som hade fått adekvat information innan behandling upplevde att de bättre kunde hantera en 

förändrad sexuell funktion än de som inte hade fått det.  

ICN´s etiska kod för sjuksköterskor betonar att sjuksköterskan ska identifiera vilken 

information patienten är i behov av samt individanpassa den så att den blir begriplig för denne 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det har redovisats i en studie att det största 

informationsbehovet för män med prostatacancer var relaterat till deras sexualitet (Boberg et 

al., 2003). De ville få information om hur de skulle kunna rehabilitera sin sexuella 

dysfunktion. Det presenterades i en annan studie att det förelåg en signifikant skillnad i vilken 

utsträckning patienter och sjuksköterskor uppfattade informationen som sjuksköterskor gav 

till patienter angående behandlingars inverkan på sexualiteten (Ançel, 2012). Av 305 patienter 

uppgav 34,1 procent att de hade blivit informerade medan 84,5 procent av 130 sjuksköterskor 

uttryckte att de hade informerat patienterna om det. Informationen hade enligt 

sjuksköterskorna förmedlats verbalt samt skriftligt i form av broschyrer. Litteraturöversiktens 

författare anser att ovanstående resultat visar att det kan finnas brister i hur information 

förmedlas då det kan finnas en skillnad mellan sjuksköterskors och patienters syn på 

informationsförmedling. Att enbart förmedla information verbalt och skriftligt kan ses som 

otillräckligt utifrån ett patientperspektiv.  

Det redovisades i en studie att sjuksköterskor som vårdade patienter på en onkologisk 

avdelning upplevde att personcentrerad vård resulterade i att de visste hur de skulle stödja 
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dessa (Komatsu & Yagasaki, 2014). Genom att samtala med patienterna och låta dem uttrycka 

sina behov och tankar kunde vården anpassas utifrån det. Litteraturöversiktens författare anser 

att samtal med patienter om deras sexualitet kan ses som tvåvägskommunikation och 

möjliggöra följdfrågor samt tydliggöranden, medan broschyrer kan ses som 

envägskommunikation, vilket inte möjliggör detta. Att samtala med patienter skulle kunna 

medföra att fler patienter lättare kan ta till sig information. Det har visat sig att sjuksköterskor 

tyckte sexualitet var ett tabubelagt ämne och att det försvårade att prata om med patienter om 

det (Evcili & Demirel, 2018). Däremot framkom det att sjuksköterskor som fått träna på att 

samtala om sexualitet med patienter har gått från att vara obekväma till att bli mer självsäkra 

(Ussher et al., 2013). Detta visar möjligen att utbildning och samtalsträning i ämnet skulle 

kunna förbättra sjuksköterskors förmåga att samtala med patienter om deras sexualitet. 

Utbildning skulle därför kunna stärka förutsättningarna för att ICN´s etiska kod för 

sjuksköterskor bättre följs. 

Att patienter inte får förståelig information om behandlingarnas biverkningar på 

sexualiteten kan ses som vårdlidande, vilket är en av Erikssons (2018c) tre dimensioner av 

lidande. Anledningen till att det kan ses som sådant är att det var orsakat av vården, då 

sjuksköterskorna inte kunnat tillgodose patienternas behov av adekvat information. Detta 

vårdlidande kan i förlängningen orsaka ett livslidande då patienterna inte vet hur de ska 

hantera sin förändrade sexuella funktion, vilket är en del av deras liv. Utifrån Erikssons 

(2018b) hälsokors har alla män en dysfuktion i form av prostatacancer och många av männen 

har drabbats av erektil dysfunktion. Vårdlidandet har gjort att männen rört sig mot polen 

känsla av illabefinnande. De män som istället hade fått adekvat information och på så vis 

hanterat situationen bättre rörde sig istället mot polen känsla av välbefinnande. Det blir tydligt 

att adekvat information om behandlingars biverkningar på den sexuella funktionen blir en 

vårdande handling som sjuksköterskan kan använda sig av för att främja patienternas hälsa. 

Med hjälp av denna handling kan männen trots att de upplever dysfunktion ändå få en känsla 

av välbefinnande. 

Författarna anser att det kan finnas brister i vården då det finns en risk att information som 

patienter får av sjuksköterskor inte alltid förmedlas så patienter förstår den. I 

litteraturöversiktens resultat framkom det att män hanterade sin situation bättre när de fick 

information de förstod och därför är det viktigt att den förmedlas på ett sätt så att de begriper 

den. En studie har visat att vårdpersonal som gett psykosocialt stöd till patienter, exempelvis 

genom samtal, resulterade i att vårdkostnaderna minskade (Arving, Brandberg, Feldman, 

Johansson & Glimelius, 2014). Författarna till litteraturöversikten menar att samtal kan ge 
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utrymme för följdfrågor samt förtydliganden och kan minska risken för att patienter upplever 

vårdlidande och livslidande. I förlängningen kan det generera minskade kostnader för hälso- 

och sjukvården och därmed samhället eftersom adekvat information från sjuksköterskor kan 

göra att män inte behöver söka ytterligare vård för att få svar på dessa frågor.  

 

Maskulinitet - olika från man till man  

Det framkom i resultatet att ha kroppskontroll, vara stoisk, inte prata om sina problem samt 

kunna prestera sexuellt var vanliga normer om maskulinitet. Prostatacancer sågs hota 

maskuliniteten och kunde hanteras på olika sätt. 

I en metasyntes framkom det att män med prostatacancer såg ett samband mellan sexuell 

funktion och maskulinitet (Rivas et al., 2016). Sexuella hjälpmedel, såsom Viagra, användes 

för att kompensera den sexuella dysfunktionen och på så vis upprätthålla känslan av att vara 

maskulin. Maskulinitet hävdades också via relationer genom att belysa mannens roll i 

familjen. Män ansåg att stigande ålder medförde minskad sexuell funktion och på så vis 

kunde detta kopplas bort från maskulinitetens innebörd. Författarna till litteraturöversikten 

anser att denna metasyntes presenterar fler perspektiv på maskulinitet då det framkom andra 

aspekter av det än vad det gjort i litteraturöversiktens resultat, exempelvis genom att Rivas et 

al. (2016) belyste maskulinitet genom rollen i familjen. Studien bekräftar och presenterar fler 

normer än vad litteraturöversikten gjort och båda visar att maskulinitet är ett brett begrepp 

som upplevs varierande hos människor. Oavsett vilken kontext patienter befinner sig i är 

sexualiteten en del av att vara människa och tar sig olika uttryck för människor, vilket har 

exemplifierats om maskulinitetens mångfald i ovanstående text. Vidare kan 

litteraturöversiktens resultat samt Rivas et al. (2016) visa på att det inte går att generalisera 

mäns attityder till maskulinitet vid prostatacancer. Utifrån detta anser författarna att 

personcentrerad vård kan användas för att sjuksköterskor ska kunna möta varje människas 

individuella behov. 

Personcentrerad vård upplevdes av sjuksköterskor som att de visste hur de skulle stödja 

patienter men att det var tidskrävande att identifiera deras behov (Komatsu & Yagasaki, 

2014). En annan studie presenterade att sjuksköterskor upplevde hög arbetsbelastning och 

tidsbrist i sitt dagliga arbete (Berland, Natvig & Gundersen, 2008). Det gjorde att de upplevde 

stress och att de inte kunde lägga ner önskvärd tid på varje patient och det sågs som en risk 

för att inte kunna ge en säker vård. Författarna anser att det är en fördel om det finns 

förutsättningar för att kunna bedriva personcentrerad omvårdnad. Det kan upplevas som ett 

tidskrävande arbete och sjuksköterskor kan, på grund av exempelvis hög arbetsbelastning, 
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uppleva tidsbrist. Tillsammans kan dessa utgöra en risk för att sjuksköterskor inte har 

möjlighet att identifiera varje patients unika behov. Det kan ge konsekvenser för patienter 

genom att de inte får sina behov tillfredsställda och det kan försämra hanteringen av 

behandlingars inverkan på sexualiteten och därmed maskuliniteten.  

Utifrån Eriksson (2018a) anses människors hälsohinder och hälsofrämjande resurser 

påverka var de befinner sig i förhållande till hälsokorset. Resultatet i litteraturöversikten visar 

att männens syn på maskulinitet varierade och dessa perspektiv samt förhållningssätt kan 

antingen ses som hälsofrämjande resurser eller hälsohinder. Att ändra sin syn på maskulinitet 

genom att exempelvis tillskriva sårbarhet till detta kan ses utifrån Erikssons teori som en 

hälsofrämjande resurs då det visade på en god hanterbarhet. Det kan ses som att männen 

rörde sig mot polen känsla av välbefinnande. De män som höll kvar vid normen att 

maskulinitet innefattade kroppskontroll och att kunna prestera sexuellt upplevde sig själva 

som mindre maskulina vilket kan ses som ett hälsohinder och att de befann sig vid polen 

känsla av illabefinnande. En av sjuksköterskans uppgifter här kan med hjälp av Erikssons 

ramverk ses som att hjälpa patienter att identifiera dessas hälsohinder och hälsofrämjande 

resurser för att på så vis underlätta och stödja patienten att röra sig från polen känsla av 

illabefinnande till polen känsla av välbefinnande.  

Avslutningsvis anser författarna utifrån resultatet och diskussionen att sjuksköterskor 

behöver vara öppna, nyfikna och ha vilja till att ta reda på de unika patienternas behov, utan 

att förutsätta att de upplever saker på ett visst sätt. Det är en förutsättning för att kunna 

identifiera patienternas hälsofrämjande resurser samt hälsohinder och därmed hjälpa de att gå 

från polen känsla av illabefinnande till välbefinnande.  

 

Kommunikation i parrelationen  

Litteraturöversiktens resultat visade att partners såg som en resurs för att hantera förändringar 

i den sexuella funktionen. Om partnern var förstående och om det fanns en öppen 

kommunikation i relationen var det lättare för männen att hantera förändringen. De som inte 

hade en öppen kommunikation sinsemellan undvek att prata om de sexuella förändringarna.  

I en studie framkom en likartad uppfattning där män med prostatacancer såg god 

kommunikation i relationen som något önskvärt men att sådan kommunikation inte fanns i 

någon av männens relationer (Wittman, Carolan, Given, Skolarus, An, Palapattu & Montie, 

2014). De ville att de själva och deras partners skulle kunna prata öppet med varandra om 

vilka sexuella problem de hade för att på så vis kunna stötta varandra och hantera situationen 

gemensamt. Männen ville att kommunikation gällande båda parternas sexuella behov skulle 
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uppmärksammas men de tyckte inte att detta hade fått ett tillfredsställande utrymme i deras 

konversationer. Det resulterade i att männen inte hade fått tillräcklig insyn i vad deras partner 

hade för sexuella behov och kunde därmed inte möta och behaga dessa. Författarna ser utifrån 

litteraturöversiktens resultat samt Wittman et al. (2014) betydelsen av att ha en öppen och god 

kommunikation då det kan underlätta hantering av förändrad sexuell funktion samt livet i 

övrigt. Om det föreligger en god kommunikation innebär det att parterna lättare kan sätta sig 

in i den andres situation och på så vis anpassa sig och hjälpa den gemensamma relationen att 

förbättras.  

Förändrad sexuell funktion, exempelvis i form av erektil dysfunktion, kan ses enligt 

Eriksson (2018b) som att männen hade en minskad friskhet då sjukdomen orsakat negativa, 

kroppsliga funktioner. Som tidigare deklarerats lät inte männen deras fysiska intimitet 

hämmas av förändrade sexuella funktioner. Detta kan ses som att de upplevde ett välbehag då 

det manifesterats genom fysisk intimitet som inte innefattade penetrerande samlag. Att 

männen upplevde en bristande kommunikation i relationerna kan ses som ett hälsohinder. I 

motsats till det kan god kommunikation tolkas som en hälsofrämjande resurs. Det kan också 

ses som att männen hade ett själsligt och andligt sjukdomslidande då de hade påverkats 

psykiskt (sundhet) negativt av den förändrande sexuella funktionen som behandlingarna 

orsakat. Deras sjukdomslidande har i sin tur gett upphov till ett livslidande hos männen. Detta 

i form av att deras behov av kommunikation inte tillgodosetts vilket gjort att de upplevt oro. 

Utifrån hälsokorset kan detta ses som att oron gjort att männen rört sig mot polen känsla av 

illabefinnande. Om kommunikationen blev bättre skulle det kunna bidra till att männens oro 

minskar och de skulle kunna röra sig mot polen känsla av välbefinnande.  

En av sjuksköterskans uppgifter är att identifiera och möta patienters och närståendes unika 

behov och funderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I föreliggande 

litteraturöversikts resultat framkom det att kommunikation ses för män med prostatacancer 

som en viktig faktor för att kunna hantera den förändrade sexuella funktionen som infunnit sig 

i mäns samt eventuella partners samliv. Författarna anser att sjuksköterskans stödjande roll är 

viktig i en sådan kontext. Det kan manifesteras genom att sjuksköterskan motiverar de 

inblandade parterna till att samtala med varandra om sina känslor. En studie visade att 

grundutbildade sjuksköterskor upplevde osäkerhet gällande sin förmåga att prata med 

patienter om sexualitet medan vidareutbildade sjuksköterskor kände en större självsäkerhet 

kring det (Saunamäki et al., 2010). Det kan ses som problematiskt i förhållande till 

föreliggande kontext eftersom det kan bli paradoxalt att sjuksköterskor borde motivera par till 

att prata om sitt sexuella samliv samtidigt som sjuksköterskor känner osäkerhet gällande dessa 
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samtal. Författarna anser att om ämnet sexualitet får ett större utrymme i grundutbildningen 

skulle detta kunna förebygga osäkerhet. Det kan i sin tur göra att män med prostatacancers 

sjukdomslidande och livslidande minskar då chanserna för att patienterna möter 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som är förberedda att möta dessas behov.  

 

Kliniska implikationer 

Föreliggande litteraturöversikts resultat visade att män som hade fått adekvat information om 

hur sexualiteten kunde påverkas av behandlingar var mer förberedda på biverkningarna och 

visade på bättre hanterbarhet av detta. Med anledning av detta är det väsentligt att 

sjuksköterskor i det kliniska arbetet försäkrar sig om att informationen som de ger till 

patienterna är förståelig. Att ingå i stödgrupper och träffa andra i liknande situation hjälpte i 

hanteringen av behandlingarnas inverkan på sexualiteten. Sjuksköterskor kan därför vara 

initiativtagare till att starta upp stödgrupper eller informera om redan befintliga. Det är utöver 

detta väsentligt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal samtalar med män om deras 

sexualitet vid prostatacancer då det framkom i litteraturöversikten att deras sexualitet 

påverkades på olika sätt. Ett förslag är att utbilda sjuksköterskor på grundnivå i 

samtalsmetodologi med fokus på samtalsämnen som berör människors sexualitet. Det kan 

införas globalt i utbildningar och i förlängningen kan det bidra till att samtal blir mindre 

tabubelagda och mer gynnsamma för patienter.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Litteraturöversikten visade att det förekom en skillnad i hanterbarheten av förändrad sexuell 

funktion mellan de män som hade fått adekvat information om behandlingarnas biverkningar 

och de som inte hade fått det. Om männen hade förstått informationen genererade det bättre 

hanterbarhet men däremot framkom det inte hur eller när de ville att information skulle 

förmedlas. Detta ger incitament till att framtida forskning behöver göras inom hur och när 

information bäst tas emot av män med prostatacancer. Sådan forskning skulle kunna 

genomföras via frågeformulär samt intervjuer som män genomför i samband med besök hos 

sin kontaktsjuksköterska. Det kan i förlängningen medföra att sjuksköterskor kan ge bättre 

personcentrerad vård till patienter.  

Föreliggande litteraturöversikt grundades på elva artiklar varav två av dessa var från 

Sverige. Under databassökningarna uppmärksammades det att det var få studier som gjorts i 
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Sverige inom det aktuella forskningsområdet. Med anledning av detta behöver det 

genomföras mer forskning som utgår från en svensk vårdkontext.  

 

Slutsats  

Behandlingar för prostatacancer gav biverkningar som påverkade sexualiteten i form av 

sexuell dysfunktion. Det påverkade den sexuella lusten, intimiteten och maskuliniteten. 

Männens hantering av förändringarna underlättades med hjälp av stöd från vårdpersonal, 

partner, stödgrupper samt av deras egen inställning. Resultatet visar att sexualitet upplevs och 

hanteras olika vid prostatacancer och därför behöver vården möta detta genom att se varje 

människa som unik med individuella behov. Vidare betonades vikten av öppen 

kommunikation i relationer för att på så vis bättre kunna stötta varandra under sjukdomens 

förlopp. Föreliggande litteraturöversikt kan fungera som ett diskussionsunderlag för 

sjuksköterskor i det kliniska arbetet med syfte att uppmärksamma och poängtera mäns 

upplevelser av sexualitet vid prostatacancer.  
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kan reducera eller 
förbättra dessa. 

universitetssjukhus i Australien. 
Datainsamling: Semistrukturerade 
telefonintervjuer.  
Analys: Tematisk analys. 

Fysisk aktivitet kunde stärka känslan av att vara 
maskulin. Information från vårdpersonal tycktes 
vara ett stöd för att hantera den förändrade 
sexuella funktionen bättre.  

Hanly, N., 
Mireskandari, 
S., & 
Juraskova, I.  

The struggle towards 
‘the new normal’: a 
qualitative insight into 
psychosexualadjustment 
to prostate cancer.   

2014, 
USA, 
BioMed Central 
Urology 
 

Att utforska faktorer som 
påverkar psykosexuell 
anpassning, 
självuppfattning samt 
brister i information och 
stöd för män med 
prostatacancer och deras 
partners. 

Design: Kvalitativ metod.  
Urval: 21 män med prostatacancer 
från en prostatacancerstödgrupp i 
USA.  
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: Tematisk analys 

Männen upplevde minskad sexuell lust efter 
behandlingarna. Oro över erektil förekom och 
detta resulterade i skam. Intimiteten hade fått 
andra innebörder, exempelvis fördjupad 
emotionell intimitet. Vårdpersonal, partner och 
stödgrupper upplevdes som underlättande 
resurser i hanteringen av den förändrade 
sexuella funktionen. Intag av Viagra ökade 
känslan av att ha kroppskontroll och stärkte 
maskuliniteten. 

Jakobsson, L., 
Persson, L., & 
Lundqvist, P. 
 
 

Daily life and life 
quality 3 years 
following prostate 
cancer treatment 

2013, 
Sverige, 
Biomed Central 
Nursing 

Att beskriva mäns 
erfarenheter av livet efter 
prostatacancer från ett 
salutogent perspektiv 
med fokus på 
hälsorelaterad 
livskvalitet. 

Design: Mixad longitudinell metod. 
Urval: 21 män med prostatacancer 
som besökt en urologmottagning i 
Sverige deltog i studiens kvantitativa 
del. Sex av dessa män deltog i 
studiens kvalitativa del. 
Datainsamling: Enkät och 
semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Tematisk innehållsanalys.  
Analytisk statistik analys av 
kvantitativa data.  

Männen upplevde en förlust över att inte längre 
kunna ha penetrerande samlag. Intimiteten hade 
fått andra innebörder än tidigare. Fysisk 
intimitet som inte innefattade penetrerande 
samlag ansågs viktigt i relationen och de 
upplevde en fördjupad emotionell intimitet. 
Intag av Viagra hjälpte till för att stävja erektil 
dysfunktion och hjälpte de att hantera den 
förändrade sexuella funktionen.  
 

Kelly, D. Changed men: the 
embodied  
impact  of prostate  
cancer 

2009, 
Storbritannien, 
Qualitative Health 
Researsch 

Att undersöka 
maskulinitet och ändrad 
kroppsuppfattning i 
förhållande till 
prostatacancer. 

Design: Kvalitativ metod.  
Urval: 14 män med 
nydiagnostiserad prostatacancer i 
Storbritannien. 
Datainsamling: Etnografisk metod 
där författaren närvarade och förde 
anteckningar vid informanternas 
behandlingstillfällen under 18 
månader. Utforskande intervjuer 
med fem män. 
Analys: Grundad teori. 

Männen ansåg att maskulinitet var förknippat 
med att ha kontroll över kroppen och att kunna 
prestera sexuellt. Några hade efter behandling 
adderat sårbarhet och beroende till 
maskuliniteten. Prostatacancer tycktes vara ett 
hot mot maskuliniteten och de upplevde sig 
själva som mindre maskulina. Vårdpersonal, 
stödgrupper och fysisk aktivitet var resurser för 
att hantera den förändrade sexuella funktionen.  

Klaeson, K., 
Sandell K., & 
Berterö, C.  

Sexuality in the context 
of prostate cancer 
narratives 

2012, 
Sverige, 

Att utforska hur 
medelålders män som var 
diagnostiserade med olika 

Design: Kvalitativ metod.  
Urval: 10 män med prostatacancer i 
Sverige, varav åtta rekryterades från 

Frustration, besvikelse, minskad självkänsla och 
sexuell lust infann sig hos männen efter att ha 
drabbats av en förändrad sexuell funktion. 
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Qualitative Health 
Research 

stadier av prostatacancer 
upplevde deras sexualitet 
utifrån ett 
livsvärldsperspektiv. 

en stödgrupp och resterande två män 
från första författarens tidigare 
arbetsplats.  
Datainsamling: Intervjuer utifrån 
fenomenologisk intervjumetod. 
Analys: Tematisk analys med 
fenomenologisk ansats.  

Intimitet hade fått andra innebörder i form av 
både fysisk och emotionell intimitet. Normer 
som att kunna prestera sexuellt och ha kontroll 
över kroppen sågs som maskulint. Att ha en 
förstående partner hjälpte männen att hantera 
den förändrade sexuella funktionen samt att ha 
en öppen kommunikation i relationen.  

Letts, C., 
Tamlyn, K., & 
Byers, E. S.  

Exploring the Impact of 
Prostate Cancer on 
Men's Sexual Well-
Being 

2010,  
Kanada,  
Journal of 
Psychosocial 
Oncology 

Att få en bättre förståelse 
för prostatacancer och 
dess behandling och hur 
detta påverkar olika 
aspekter av mäns sexuella 
välbefinnande.  

Design: Kvalitativ metod. 
Urval: 19 män med prostatacancer 
från olika stödgrupper samt från en 
onkologisk avdelning på ett sjukhus i 
Kanada. 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: Tematisk analys. 

Männen upplevde frustration, förlust, minskad 
sexuell lust, ångest och suicidala tankar efter att 
ha drabbats av sexuell dysfunktion. Information 
från vårdpersonal och att ha en öppen 
kommunikation med sin partner upplevdes som 
resurser för hanteringen av situationen. Skam 
över erektil dysfunktion kunde hindra män från 
att söka nya, intima relationer. Den förändrade 
sexuella funktionen hade inte påverkat männens 
syn på maskulinitet.  

Schantz 
Laursen, B. 

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

2017, 
Danmark, 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences.  

Att belysa effekten på hur 
kirurgisk behandling på 
män med prostatacancer 
påverkar deras sexualitet.  
 

Design: Kvalitativ, deskriptiv 
metod.   
Urval: Fyra män med prostatacancer 
från ett universitetssjukhus i 
Danmark.  
Datainsamling: Intervjuer utifrån 
fenomenologiskt och hermeneutiskt 
förhållningssätt.  
Analys: Tematisk analys. 

Frustration och oro infann sig hos männen efter 
att de hade drabbats av sexuell dysfunktion. 
Intimiteten fick andra dimensioner i form av 
fördjupad eller ändrad fysisk och emotionell 
intimitet. Att kunna prestera sexuellt och att ha 
kontroll över kroppen associerades till 
maskulinitet. Partners kunde stärka männens 
känsla av att vara maskulina. 

Ussher, J., 
Perz, J., Rose, 
D., Dowsett, 
G., Chambers, 
S., Williams, 
S., Davis, I., 
& Latini, D. 

Threat of sexual 
disqualification: The 
consequences of erictile 
dysfunction and other 
Sexual changes for gay 
and bisexual men with 
prostate cancer.  

2017, 
Australien, 
Archives of Sexual 
Behavior 

Att undersöka betydelsen 
och konsekvenserna av 
sexuella förändringar 
efter prostatacancer hos 
homosexuella och 
bisexuella män. 

Design: Mixad metod. 
Urval: 46 homosexuella eller 
bisexuella män med prostatacancer i 
Australien deltog i studiens 
kvalitativa del. 124 homosexuella 
eller bisexuella män med 
prostatacancer i Australien deltog i 
studiens kvantitativa del. 
Datainsamling: Enkät och 
semistrukturerade telefonintervjuer. 
Analys: Teoretisk tematiserad 
innehållsanalys användes på 
samtliga data.  

Männen upplevde förlust och minskad sexuell 
lust samt självkänsla efter att ha behandlats för 
prostatacancer. Intimiteten upplevdes ha fått 
andra dimensioner i form av emotionell och 
fysisk intimitet. Att ha kroppskontroll och 
prestera sexuellt sågs som maskulina normer. 
Männen upplevde sig själva som mindre 
maskulina efter att ha drabbats av erektil 
dysfunktion.  
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Bilaga 3. Schematisk bild över metodprocessen 
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Bilaga 4. Kvalitetsgranskning 

• Är problemet tydligt formulerat? 

• Framkommer syftet tydligt?  

• Är metoden väl beskriven? 

• Är eventuella teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

• Är undersökningspersonerna och kontexterna beskrivna?  

• Har data analyserats på ett adekvat sätt? 

• Svarar resultatet på syftet? 

• Har författarna tydliggjort sin egna tolkning av resultatet? 

• Finns det en metoddiskussion? 

• Nämner författarna en applicerbarhet kopplat till det kliniska arbetet? 

• Är studien godkänd eller granskad av en etisk kommitté eller nämnd?  

 

Ovanstående frågor är inspirerade och modifierade utifrån Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor för kvalitativa studier.  

 


