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Abstrakt 
Män som drabbats av prostatacancer fick en negativ påverkan på sexualiteten. 
Biverkningarna av behandlingen bidrog till erektionsproblem, minskad lust och 
feminisering. Detta påverkar även männens partner då sexlivet förändras och i 
många fall upphör. Syftet med litteraturstudien var att med ett inifrånperspektiv 
beskriva upplevelsen av sexualitet vid prostatacancer, sett från både mannen och 
dess partners perspektiv. Tio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i sex kategorier 
som beskriver hur rollen som partner förändras efter diagnosen, att den intima 
relationen i många fall försvinner, att männen ofta känner en förminskad 
manlighet men även att paren känner ett missnöje med kommunikationen med 
vårdpersonalen. Resultatet visar att de flesta män som genomgått behandling 
belyser frånvaron av information från vården detta bekräftas även av kvinnorna. 
För att män med prostatacancer samt dess partner ska våga prata om sexualiteten 
är det viktigt att sjuksköterskor lyfter ämnet och gör diskussionen mer tillgänglig. 

 

Nyckelord: Prostatacancer, sexualitet, partner, upplevelse, kvalitativ 
innehållsanalys, omvårdnad 
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Att drabbas av sjukdom innebär ofta förlust av helhet såsom förlust av kontroll, framtid, 

kropp, relationer och sociala roller. Sjukdomen blir till ett hinder i vardagen och tvingar den 

sjuke att förändra sitt liv och sina framtidsplaner. När vi är friska tar vi kroppen för given, 

något som förändras vid sjukdom (Toombs, 1993, s. 90-91). Hur stor förändringen blir beror 

till stor del på hur livet såg ut innan sjukdomen, gällande drömmar, visioner samt 

framtidsplaner. En person som lever med sjukdom är sårbar och lever med en rädsla, att inte 

kunna ta något förgivet. Sjukdom kan upplevas som ett hot mot den egna integriteten och 

värdigheten. Att leva med sjukdom innebär att leva med en osäkerhet och kroppens funktioner 

ställs på prov vilket i sin tur kan kännas som en förlust och skapa ångest (Johnson, St John & 

Moyle, 2006). 

 

Nästan hälften av alla män som drabbas av cancer får diagnosen prostatacancer, vilket gör det 

till den vanligaste cancerformen för män. Eftersom symtomen ofta kommer smygande och 

oftast först efter lång tid märks sjukdomen ofta i ett sent läge, vilket leder till en hög 

mortalitet (Wittmann, et al., 2013). En ung man som drabbas av prostatacancer har däremot 

stor chans att överleva på grund av de effektiva behandlingsmetoderna. Dock riskerar alla 

behandlingarna att påverka mannens livskvalité (Osei, Lee, Modest & Pothier, 2013). En man 

som är behandlad för prostatacancer kan till exempel få erektionsproblem, urininkontinens 

samt magbesvär. Detta kan leda till att mannens livskvalité försämras (Queenan, Feldman-

Stewart, Brundage & Groome, 2010)   

 

När en person drabbas av sjukdom är det inte bara den sjuke som påverkas utan även dess 

närstående. Vardagen blir inte densamma och framtiden blir oviss. Närstående kan hjälpa och 

inge hopp för personen. Närstående upplever att de fortfarande är partner till den sjuke, men 

kan även ha en roll som vårdare (Eriksson & Svedlund, 2006). Att vara närstående till en 

person med sjukdom kan vara väldigt påfrestande både psykiskt och fysiskt. Den närståendes 

tillvaro blir begränsad, spontaniteten och det sociala umgänget minskar. Känslor av 

hjälplöshet och maktlöshet kan framträda. Den anhöriges lidande upplevs ofta komma i andra 

hand, eller bli helt bortglömt (Eriksson & Svedlund, 2006). Lyhördhet och omtanke för 

varandra är av stor vikt för att kunna dela på bekymmer, funderingar och rädslor. Det är 

viktigt att komma ihåg att även den närstående kan behöva stärkas och få tröst av den sjuke 

(Riechers, 2004). 
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Prostatacancer drabbar mannen både fysiskt och psykiskt och innebär även behandlingar så 

som operation, prostatektomi (operation där hela prostatan avlägsnas), hormonbehandling, 

cytostatika och strålbehandling, vilket medför biverkningar som påverkar mannen, men även 

dess partner. Dessa biverkningar kan bland annat vara trötthet, depression, smärta, impotens, 

erektionsproblem, inkontinens samt en minskad sexlust (Peate, 2012). 

Samlag direkt efter en operation är olämpligt så länge läkning pågår. Läkningsprocessen 

varierar men varar oftast några månader (Darst, 2007). Att sedan få tillbaka ett fungerande 

sexliv efter behandling är inte alltid så lätt. Att mannen förlorar sin impotens behöver inte 

betyda att han förlorar förmågan till sexuell samlevnad. Sexuell samlevnad innebär så mycket 

mer än just penetrerande samlag, till exempel smekningar, närhet och kärlek. Även en 

impotent man kan stimulera sin partner till orgasm. För att detta ska fungera är det av stor vikt 

att alla parter har en öppen och ärlig dialog, den sjuke och dess partner i synnerhet, men även 

den behandlande läkaren och övrig vårdpersonal (Riechers 2004). 

 

I samband med en prostatacancerdiagnos överskuggar oftast oron sexlusten, medan behovet 

av närhet och kroppskontakt ofta ökar (Beck, Robinson & Carlson, 2007). WHO (2006) 

definierar sexualitet som en del av att vara människa och något som styrs av de 

grundläggande mänskliga behoven. Sexualiteten existerar oavsett kön och ålder, men 

uttrycker sig på olika sätt genom livet För människor är sexualiteten en integrerad del av deras 

personlighet, såväl för kvinnor som för män. Sexualiteten påverkar en människas känslor, 

tankar och handlingar vilket gör att den påverkar livet både psykiskt och fysiskt. Sexualitet är 

inte ett synonym med samlag, orgasm eller erotik utan kan ses som en energi vilken driver en 

människa att söka värme, kärlek, närhet, kontakt, och den påverkar hur de uttrycker känslor 

och rör vid varandra(Southard & Keller, 2009). 

 

Män som diagnostiseras med prostatacancer upplever en otillfredsställd kontakt med 

vårdpersonalen angående deras sexuella samlevnad (Wittmann et al., 2013). Det framkommer 

att den sexuella samlevnad par har förändras i och med en cancerdiagnos och detta kan många 

gånger upplevas som svårt och ångestladdat. Det är viktigt att tala om detta men många väljer 

istället att lida i tysthet, då de är rädda för att bli avvisade (Beck et al., 2007)  

 

Sammanfattningsvis visar denna litteraturgenomgång att drabbas av sjukdom är påfrestande 

för personen men även dess partner. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män 

och behandlingen påverkar männens sexualitet negativt. Sexualitet är ett grundläggande 
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behov för människor och är en viktig del av dennes hälsa och välmående. Därför är det viktigt 

att det lyfts fram istället för att tabubeläggas eller glömmas bort, vilket ofta sker. Det råder 

dock brist på kunskap inom området bland sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Syftet med 

denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av sexualitet i samband med prostatacancer 

från mannen och dess partners perspektiv. 

 

Metod  
Litteratursökning 

Denna litteraturstudie har ett inifrånperspektiv, med fokus på män med prostatacancer och 

deras partners upplevelse av sexualitet. Innan studien påbörjades lästes litteratur inom det 

tänkta området igenom, detta för att skapa en förförståelse för ämnet och lättare hitta relevanta 

studier (jfr. Polit & Beck, 2008, s.105). Vid en litteraturstudie skapas en uppfattning av 

tidigare forskningsresultat, det klargörs hur mycket och vilken typ av forskning det redan 

finns inom området (Polit & Beck, 2008, s.104). Litteratursökningen genomfördes i 

databaserna Cinahl och PubMed vilka är vetenskapligt vedertagna för sjuksköterskor i 

vetenskapliga syften (Polit & Beck, 2008, s. 111). Pilotsökning genomfördes i databaserna för 

att säkerställa att relevanta studier fanns. Sökord formulerades utifrån studiens syfte och 

genom användning av svensk MeSH (Medical subject headings), vilket är ett medicinskt 

översättningsverktyg. Sökord som användes i studien: Prostate cancer, sexuality, spouses, 

intimacy och experience Sökorden provades i olika kombinationer tillsammans med den 

booleska sökoperatoren AND, för att få en mer specifik sökning (Tabell 1,2). 

 

Inklusionskriterier var studier publicerade mellan 2003-2013 för att ta del av den mest 

aktuella forskningen inom området. Studierna skulle vara peer reviewed, publicerade på 

svenska eller engelska, vara av kvalitativ metod, samt svara mot syftet. Exklusionskriterier 

var studier av kvantitativ metod och litteraturöversikter.  
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Tabell 1: Översikt av artikel sök i databasen Cinahl 2013-09-19 
Syfte med sökning: upplevelsen av sexualitet i samband med prostatacancer från 
mannens och dess partners perspektiv 
 Index *) Sökterm Antal träffar Urval Antal 

inkluderade 
i studien 

1 FT Prostate cancer 4733 - - 
2 MSH Spouses 3539 - - 
3  1 AND 2 86 6 1 
4 FT Intimacy 933 - - 
5  1 AND 4 12 1 - 
6 FT Sexuality 9443 - - 
7  1 AND 6 73 5 - 
8  1 AND 2 AND 4 4 2 1 
9  1 AND 2 AND 6 10 3 3 
10 MSH Experience 34290 - - 
11  1 AND 10 106 - - 
12  1 AND 6 AND 10 15 2 2 
13  1 AND 2 AND 10 20 - - 

Översikt av artikel sök i databasen PubMed 2013-09-19 
 Index *) Sökterm Antal träffar Urval Antal 

inkluderade 
i studien 

1 FT Prostate cancer 8634 - - 
2 MSH Spouses 246 - - 
3  1 AND 2 13 4 - 
4 FT Intimacy 144 - - 
5  1 AND 4 7 1 - 
6 FT Sexuality 4180 - - 
7  1 AND 6 63 4 - 
8  1 AND 2 AND 4 3 2 - 
9  1 AND 2 AND 6 5 2 1 
10 MSH Experience 5321 - - 
11  1 AND 10 48 - - 
12  1 AND 6 AND 10 0 - - 
13  1 AND 2 AND 10 2 - - 
* FT= Fri sökning, MSH= MeSH term. Sökning i referenslista kompletterade sökningen med 
ytterligare två studier.  

 

Först granskades studiernas titel för att se om de svarade mot denna studies syfte. Abstrakten 

på de studierna med relevant titel lästes sedan igenom. Studierna med ett relevant abstrakt 

lästes sedan igenom i sin helhet, detta gjordes av båda författarna oberoende av varandra. I 

detta urval valdes 32 studier ut för att läsas i sin helhet. Denna genomläsning resulterade i att 

åtta studier som svarade mot syftet och uppfyllde denna studies inklusions- och 
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exklusionskriterier valdes ut till analys. De 24 studier som uteslöts var av kvantitativ metod, 

systematiska litteraturöversikter eller studier med ett innehåll inte relevant för denna studie. 

De systematiska litteraturöversikternas referenslistor granskades för att se om 

ursprungskällorna kunde tillföra vår studie relevant forskning. Två artiklar valdes utifrån 

denna metod, vilket resulterade i att totalt tio artiklar valdes ut till analys (Tabell 3). 

 

Kvalitetsgranskning 

De studier som valdes ut kvalitetsgranskades enligt bilaga H i Willman et al. (2006, s. 156-

157). Studierna bedömdes med stöd av bilagans områden och tilldelades 1 poäng för varje 

positivt svar, samt 0 poäng för varje negativt svar. De frågor som ej var relevanta för en 

specifik studie exkluderades. Med dessa poäng som grund räknades sedan kvalitén på studien 

ut. För att en studie skulle klassas med hög kvalitet skulle den sammanlagda svarspoängen 

vara 80-100 % positiva svar, 70-79 % positiva svar klassades som medel, 60-69 % positiva 

svar innebar att studien var av låg kvalitet (Willman et al., 2006, s. 94-96). Resultatet av 

kvalitetsgranskningen visar att en studie bedömdes ha medel kvalitet och de resterande nio 

studierna hade hög kvalitet (Tabell 3).  

 
Tabell 3. Inkluderade studier (n=10) 
Författare/ (År) Typ av 

studie 
Deltagare 
män/kvinnor 

Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Boehmer & 
Clark (2003) 
 

Kvalitativ  20/7 
 

Fokusgrupps 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 
 

En dålig 
kommunikation paren 
emellan, angående 
hur prostatacancer 
hade påverkat deras 
liv. 
 

Medel 
 
 
 

Bruun, et al. 
(2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/5 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
analys 

Kvinnor till män med 
prostatacancer kände 
sig ensamma i sin nya 
roll efter makens 
behandling Kvinnor 
kände att de behövde 
mer stöd från vården.  
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
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Forts. Tabell 3. Inkluderade studier (n=10) 
Författare/ 
(År) 

Typ av studie Deltagare 
män/kvinnor 

Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Klaeson,  
Sandell, & 
Berterö (2012) 

Kvalitativ  19/0 Fokusgrupp/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Förhållandet till 
makan 
förändrades 
vilket 
resulterade i en 
sämre 
självkänsla för 
män med 
prostatacancer 
samt att det 
sexuella 
umgänget med 
partnern blev 
annorlunda. 

Hög 

Letts, Tamlyn 
& Byers  
(2010) 

Kvalitativ  19/0 Individuella 
djupintervjuer/ 
Grounded theory  

Behandling för 
prostatacancer 
hade negativ 
inverkan på 
mäns sexuella 
välbefinnande. 
Män kände att 
vården inte 
reagerade på 
deras behov. 

Hög 

Navong &  
Morag, (2003) 

Kvalitativ  15/0 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Konstant 
jämförande 
analys 

Kroppslig 
feminisering, 
släckt sexualitet 
och konstlad 
intimitet var 
svåra områden 
att handskas 
med? efter 
behandling mot 
prostatacancer.  

Hög 

Oliffe (2005) Kvalitativ  15/0  Individuella djup- 
och 
semistrukturerade 
intervjuer/ 
Etnografisk 
analys  

Män upplevde 
olika komplexa 
reaktioner till 
följd av 
impotens. De 
flesta deltagarna 
omdefinierade 
sina maskulina 
ideal. 
 
 
 
 
 
 

Hög 
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Forts. Tabell 3. Inkluderade studier (n=10) 
Författare/ (År) Typ av studie Deltagare 

män/kvinnor 
Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

O´Shaughnessy, 
Laws (2009) 

Kvalitativ  11/0 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Männen 
saknade 
information om 
de långsiktiga 
problemen som 
uppstod vid 
prostatektomi. 

Hög 

Sanders et al. 
(2006) 

Kvalitativ  10/10 Fokusgrupper 
intervjuades/ 
Jämförande 
innehållsanalys 

Män och 
kvinnor tänkte 
och reagerade 
olika på 
intimitet, 
relationer samt 
utmaningar som 
kunde uppstå 
efter 
prostatacancer. 

Hög 

Street, et al. 
(2009) 

Kvalitativ  0/50 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Psykosocial 
hjälp kunde 
underlätta för 
/paren att hitta 
strategier för att 
leva vidare efter 
behandling mot 
prostatacancer. 

Hög 

Tanner, 
Galbraith, & 
Hays, (2011) 

Kvalitativ  0/113 Intervjuer med 
öppna frågor/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys  

Deltagarna 
kunde lära sig 
att hantera livet 
med cancer, att 
möta svåra 
känslor med 
partnern och att 
lära sig leva 
med den 
förändrade 
vardagen. 

Hög 

 

Analys 

Analysen genomfördes enligt kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Vi arbetade utifrån en manifest ansats, vilken behandlar de uppenbara och 

synliga komponenterna i innehållet.  Analysen startade med att alla studier lästes igenom som 

en helhet. Därefter delades texten in i textenheter som svarade mot syftet. Totalt valdes 264 

textenheter ut som sedan kondenserades vilket innebar att de bearbetades i olika steg. Det vill 

säga först skrevs textenheten av som den är, sedan översattes textenheten i sin helhet till 

svenska och kortades därefter ner utan att utesluta eller ändra viktigt innehåll.  Slutligen 
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kodades textenheten för att på så sätt tilldela den en kod som beskrev ett fenomen, en 

händelse eller ett sammanhang. Efter kodningen sorterades textenheterna i preliminära 

kategorier utifrån likheter och skillnader i innehåll (jfr. Graneheim & Lundman, 2004).  

Denna första sortering resulterade i 73 preliminära kategorier vilka sorterades ytterligare i 

flera steg. Kategorierna lästes igenom flertalet gånger för att komprimeras till färre kategorier, 

detta gjordes tills dess att inga fler komprimeringar var möjliga. Analysen resulterade i 6 

kategorier (Tabell 4). 

 

Resultat 

Resultatet redovisas i sex kategorier (Tabell 4) i brödtext, och kompletteras med citat. 

 

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=6) 
Kategorinamn 
Att rollen som partner förändras  
Att sörja en nära intim relation 
Att inte tala om sina problem 
Att hantera den förändrade sexualiteten 
Att manligheten förminskas 
Att känna missnöje över kommunikationen med vårdpersonal  
 

Att rollen som partner förändras  

I studier (Sanders, Pedro, Bantum, & Galbraith, 2006; Oliffe, 2005) beskrev män med 

prostatacancer vikten och nödvändigheten av att deras partner fanns vid deras sida för att 

stötta dem. Behovet av stöd fanns från det att de blev diagnostiserade med prostatacancer och 

kvarstod efter avslutad behandling, då biverkningar i många fall påverkade deras sexualitet 

och livskvalitet.  

 

I flertalet studier (Klaeson, Sandell & Berterö, 2012; Letts, Tamlyn & Byers, 2010; Sanders, 

et al., 2006) beskrev kvinnor till män med prostatacancer att de upplevde en förlorad 

tillgivenhet från sina män. Kvinnor beskrev att det berodde på att männen fruktade att det 

skulle leda till sexuella prestationer, något som även bekräftades av män: ”I think you feel 

that touching and cuddling always led to something else, always led to sex before. And what 

if she wants to do that now?” (Letts et al., 2010 s. 491). I studier (Navong & Morag, 2003; 

Sanders et al. 2006) beskrev kvinnor att den förlorade tillgivenheten i många fall ledde till att 

de kände sig oattraktiva och oönskade. I vissa fall hade paren skaffat separata sovrum för att 

slippa handskas med problemet.  
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Enligt studier (Boehmer & Clark, 2003; Navong & Morag, 2003) beskrev kvinnor till män 

med prostatacancer att de månade mer om sina mäns sexualitet utan att reflektera över sina 

egna sexuella behov. Kvinnor försökte även visa sina män att de sexuella förändringarna inte 

var något som spelade någon större roll. Kvinnor i studien av Sanders et al. (2006) beskrev att 

innan deras man fick diagnosen prostatacancer var de beskyddade och omhändertagna av sina 

män, den rollen hade idag omvänts och kvinnor hade fått en mer aktiv roll som emotionell 

vårdgivare. Enligt Bruun, Pedersen, Osther och Wagner (2011) beskrev kvinnor att de kände 

ett behov, en önskan och en plikt att ta hand om sin man. Omhändertagandet kunde ibland 

skapa en obalans i livet för kvinnorna, mellan att ta hand om sina män och att sköta om sig 

själv. Kvinnor tenderade att lägga alla sina egna behov åtsidan för att ta hand om sina män. 

”Now, all of a sudden, I´m protecting him and taking care of him” (Sanders et al., 2006, s. 

505).   

 

I studier (Boehmer & Clark 2003; Tanner, Galbraith & Hays, 2011) beskrev kvinnor till män 

med prostatacancer att de upplevde en drastisk förändring både fysiskt och psykiskt av deras 

mäns hälsotillstånd. De valde att inte påpeka detta för männen för att undvika en konflikt, på 

grund av att när de försökte prata om mäns förändringar blev de ofta irriterade, arga och 

självömkande. Studier (Tanner et al, 2011; Street et al. 2010) visade att många kvinnor 

beskrev sin mans humör som förändrat till det negativa, med mer missmod, lynnighet, ilska 

samt aggressioner vilket hade dålig effekt på kvinnors livskvalité. Vissa kvinnor beskrev att 

de inte kände igen sina män mer, att mannen genomgått en personlighetsförändring, samt att 

han aldrig skulle bli densamma, samtidigt fanns en vilja från kvinnornas sida att ha förståelse 

för vad mannen genomled. 

 

I studien av Navong och Morag (2003) uppgavs att många par helt slutat med sexuella 

aktiviteter, detta för att undvika missförstånd och gräl. Vissa beskrev att de nu var som goda 

vänner istället för ett par: ”It´s like living with a best friend now” (Tanner et al., 2011, s. 157). 

För de par som fortsatt med ett sexuellt samliv förändrades ofta rollerna. Enligt Navong och 

Morag (2003) beskrev paren att mannen brukade vara den som tog initiativet till sex, efter 

behandlingen var det oftare kvinnorna som tog initiativet: ”I was always the one who invited 

sex, but today she is the one who ask me to cause her pleasure” (Navong & Morag, 2003, s. 

1386). De ombytta rollerna berodde till stor del på männens rädsla för sexuella misslyckanden 

samt kvinnors vilja till fortsatt sexuellt umgänge.  
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Studier (Bruun et al., 2011; Street et al. 2009; Tanner et al., 2011) visade att trots de 

förändrade rollerna så försökte många par leva vidare som vanligt utan att förändra vardagen 

alltför drastiskt. Många par beskrev att de alltid varit omhändertagande mot varandra men att 

det efter diagnosen blivit mer påtagligt.  

 

Att sörja en nära intim relation  

I studier (Navong & Morag, 2003; O´Shaughnessy & Laws, 2009; Sanders et al., 2006) 

beskrev män med prostatacancer att de upplevde en stor förlust av den sexuella samlevnaden, 

att de mist en stor del av sitt liv i och med biverkningarna av prostatacancerbehandlingen. De 

beskrev sig mista en del i livet de älskat mest och hade en känsla att deras liv nu blivit grått 

och tråkigt. Enligt studier av Letts et al. (2010) och Sanders et al. (2006) var sexuella problem 

förknippade med stor ångest, depression och sämre livskvalité. Sexualiteten beskrevs som ett 

grundläggande behov och beskrevs påverka deras hela identitet. I studier (Boehmer & Clark, 

2003; Letts et al., 2010) beskrev män att intimitet för dem innebar penetrerande samlag, vilket 

ledde till en stor omställning samt tvingade dem att tänka om. Vissa män insåg att ett sexuellt 

samliv kunde vara så mycket mer än penetrerande samlag. Enligt Klaeson et al. (2012) 

försvann glädjen helt för vissa män i och med att det sexuella samlivet avtog: ”Without sex, 

my world has grown boring, gray, and mechanical” (Navong & Morag, 2003, s. 1384). 

 

Enligt studier av Navong och Morag (2003) och Letts et al. (2010) framkom det att män med 

prostatacancer redan innan behandlingen startade hade förberett sig på att mista 

erektionsförmågan och lagt sexlivet bakom sig och försökt glömma vilken njutning det hade 

gett. Vidare beskrev män att de innan behandlingen hade haft stora förhoppningar om att de 

åtminstone skulle få behålla känslan av att kunna fantisera om sex men det visade sig att även 

den förmågan hade försvunnit, inte ens de erotiska drömmarna fanns kvar. I studier (Letts et 

al., 2010; Oliffe, 2005) beskrev män att de kände en stor sorg, oro och rädsla över hur 

relationen med deras kvinna skulle komma att se ut i framtiden då de sannolikt skulle mista 

sin förmåga till erektion och kunna ge sin kvinna penetrerande samlag. 

 

It probably is going to affect our relationship. Who knows she might pack up one 

day… Not very much I can do about it… There´s no guarantees on life, maybe she´ll 

find somebody who will give her what I can´t give her (Letts et al., 2010, s. 500). 
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I flertalet studier (Boehmer & Clark, 2003; Klaeson 2012; O´Shaughnessy & Laws, 2009) 

beskrev män med prostatacancer att deras oförmåga till att få erektion fick dem att avstå från 

alla sexuella aktiviteter, med sin partner men även med sig själv. Enligt studier (Letts et al., 

2010; Navong & Morag, 2003; O´Shaughnessy & Laws, 2009) kände de flesta män sig arga, 

besvikna och frustrerade av de sexuella förändringarna behandlingen medfört. Saknaden av 

erektion, lust och att inte längre känna sig attraktiva påverkade njutningen i de intima mötena 

och fick dem att känna sig deprimerade vilket i sin tur ledde till att de fick ett minskat 

självförtroende. I en studie (Letts et al., 2010) beskrev en man saknaden av den intima 

relationen så stor att han gjort en plan för att ta sitt eget liv. Män försökte att inte tänka på 

närhet och sex eftersom detta oftast endast ledde till att de kände sig sorgsna. Synen av andra 

pars närhet kunde få dem att känna sig ledsna över vad de själva mist. De beskrev dock att de 

hoppades på att de sexuella problemen skulle vara övergående och att de slutligen skulle få 

tillbaka sitt tidigare sexliv (Navong & Morag, 2003). 

 

I studier (Bruun et al., 2011; Tanner et al., 2011) beskrev kvinnor till män med prostatacancer 

att de ofta kände sig ensamma med sina tankar och känslor. De trodde att denna saknad kunde 

leda till att hela relationens existens var hotad.  Andra beskrev dock att de lärde sig leva med 

den nya situationen. Kvinnor uttryckte en stor saknad av intimitet och den naturliga sexuella 

responsen som tidigare funnits mellan dem och de hade svårigheter med att tro att ointresset 

från mannens sida bara berodde på prostatacancern. Enligt studier av Sanders et al. (2006) och 

Street et al. (2009) kunde det vara så att kvinnor till män med prostatacancer ibland upplevde 

en större sorg och saknad av de sexuella förändringarna än vad deras män gjorde. Det 

framkom att vissa kvinnor upplevde att de förlorat sitt sexuella liv på grund av mannens 

operation, vilket för vissa var en så stor sorg att de funderade på hur deras egen framtid skulle 

se ut: “I have to think about my future: to continue like this or be done. Which is worse?” 

(Tanner et al., 2011, s. 157). 

 

I studier (Street et al., 2009; Tanner et al., 2011) beskrev kvinnor att de trots sorgen och 

osäkerheten, ändå hade en förståelse för att det inte längre fungerade sexuellt mellan dem eller 

i vissa fall inte var på samma sätt som tidigare. De upplevde en trygghet i att veta att deras 

man fortfarande var attraherad av dem, förändringen var bara att den sexuella intimiteten varit 

tvungen att anpassas. Kvinnor upplevde att männen själva kände sig väldigt frustrerade över 

att inte längre kunna tillfredsställa dem på samma sätt som tidigare.  
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I flertalet studier (Boehmer & Clark, 2003; Navong & Morag, 2003; Sanders et al., 2006) 

beskrev par att de sörjde spontaniteten och gnistan i sitt sexualliv. Paren beskrev att det var en 

stor del av deras liv som saknades och att det varit svårt för dem att acceptera denna nya 

livsstil utan eller med ett förändrat sexliv. De beskrev dock att de hade många fina minnen att 

tänka tillbaka på och fokus hade hamnat på att försöka ha en så kärleksfull relation som 

möjligt trots prostatacancern (Letts et al., 2010; Oliffe, 2005; Street et al., 2009; Tanner et al., 

2011). 

 

We both still miss the ability to have a sexual relation in the way we used to have, and 

certainly trying to have any sexual activity without an erect penis is a bit of a 

disappointment for both of us (Oliffe, 2005, s. 2254). 

 

Att inte tala om sina problem 

I flertalet studier (Boehmer & Clark, 2003; Bruun et al., 2011; Tanner et al., 2011) beskrev 

män med prostatacancer att de hade svårt att kommunicera om sina känslor och funderingar 

kring det förändrade samlivet eller om välbefinnande med sin kvinna men även med 

utomstående. Den bristande kommunikationen berodde på att de ville skydda sina nära och 

kära, sig själva för reaktionerna från sina kvinnor samt att de upplevde ökad kontroll över sitt 

liv om de höll problemen för sig själva. I studier (Navong & Morag, 2003; Sanders et al., 

2006) beskrevs detta vara ett sätt att försöka vara stark och extra manlig inför sin kvinna och 

omvärlden och att slippa ta tag i den svåra situationen. I studien av Boehmer och Clark (2003) 

beskrev män att de hellre överlät berättandet om diagnosen till sina kvinnor, och att de hellre 

berättade om sin diagnos med dess konsekvenser för sina söner än för sina döttrar. Att skämta 

ofta om sin sjukdom beskrev som en strategi för att lätta upp stämningen och i Sanders et al. 

(2006) studie framkom att förnekelse ofta användes som en coopingstrategi för att hantera 

svåra känslor och undvika känslor av förlägenhet och skam. Vidare beskrev män i Sanders et 

al. (2006) studie att eftersom de hade svårigheter i att uttrycka sina känslor fanns en önskan 

att få information om den eventuella sexuella påverkan genom att läsa en manual eller en 

guidebok med checklistor över vad de kunde vänta sig.  

 

I ett flertal studier (Boehmer & Clark, 2003; Bruun et al., 2011; Letts et al., 2010; Tanner et 

al., 2011) framkom att det fanns en stor okunskap från mäns sida om hur deras kvinnor 

upplevde prostatacancern och det förändrade sexuella umgänget. Män trodde att det inte 

påverkade deras kvinnor speciellt mycket, detta för att de inte samtalade med kvinnorna om 
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hur de kände inför den förändrade situationen: “I would have to say that this hasn´t really 

affected her at all. But I haven´t discussed that with her either so I don´t know for sure” (Letts 

et al., 2010, s. 500). Ett fåtal män hade inte ens talat om att de fått diagnosen prostatacancer 

för sina kvinnor för att de ville skydda dem. Män uppgav att deras kvinnor oroade sig mer för 

dem än vad de själva gjorde (Boehmer & Clark, 2003).  

 

Enligt studier av Boehmer och Clark (2003) ansåg kvinnor till män med prostatacancer att det 

inte förekom någon verbal kommunikation gällande känslor dem emellan. I studier (Boehmer 

& Clark, 2003; Tanner et al., 2011) beskrev kvinnor att de upplevde en oförmåga att tala fritt 

med sin partner om känslor angående den förändrade sexualiteten. Detta beskrevs ofta bero på 

en oro för mäns känslor samt en oro för att röra upp oreflekterade känslor hos mannen, eller 

att skapa problem som inte från början fanns: ”Wives admit to not asking based on a fear they 

might stir things up in their husbands or create problems that were nonexistent for their 

husbands” (Boehmer & Clark, 2003, s. 227). Kvinnor beskrev sig själva också som mer 

verbala om sina känslor jämfört med sina män, de upplevde sig ha ett större 

kommunikationsnätverk än vad deras män hade samt att de erhöll en bättre kvalitet av support 

gällande hantering av den förändrade sexualiteten efter behandlingen (Boehmer & Clark, 

2003; Tanner et al., 2011). I Tanner et al. (2011) studie beskrev kvinnor dock att de upplevde 

kommunikationen om diagnos och behandling med sina män som avgörande för allmänt 

välbefinnande. 

 

I Sanders et al. (2006) studie uttryckte kvinnor ett behov och en önskan att få tala i 

stödgrupper med andra kvinnor som upplevt samma situation. Studier (Bruun et al., 2011; 

Street et al., 2009) visade att kvinnor upplevde en ensamhet i samband med att vara anhörig 

till en man med prostatacancer. Olika typer av ensamhet uppstod i vardagen och vissa ansåg 

att de gled ifrån sin partner. Vidare beskrev kvinnor en upplevelse av att mannen höll 

sjukdomen för sig själv för att skydda henne, vilket ledde till ett utanförskap som upplevdes 

svår för dem att hantera. Enligt studien av Tanner et al. (2011) upplevde kvinnor en 

frustration över att inte räcka till som hustru. I Street et al. (2009) studie beskrev kvinnor att 

skuldkänslor kunde uppstå då de tvingades tröstas av sina män, då de kände att de skulle vara 

dem som stöttade och tröstade, då deras man var sjuk. 

 

I flertalet studier (Boehmer & Clark, 2003; Bruun et al., 2011; Letts et al., 2010; Navong & 

Morag 2003; Sanders et al., 2006) beskrev par att de upplevde att de kommunicerade dåligt 
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med varandra om sina känslor om den förändrade sexualiteten, vilket kunde leda till 

konsekvenser som isolering, felaktiga tolkningar, förnekelse och osäkerhet. I studien av 

Bruun et al. (2011) beskrev par att de undvek samtal om känslor för att försöka behålla saker 

och ting som det alltid varit, istället för att ta itu med eventuella problem. Vidare uppgav 

paren att de utåt sett agerade enade och intima, även fast så inte alltid var fallet. En av 

anledningarna beskrevs vara att andra människor inte ville höra om sjukdomen.  ”We discuss 

practical matters without drifting into feelings, and when friends and family visit we put on a 

performance of intimacy and unity” (Navong & Morag, 2003, s.1386). 

Enligt studier av Boehmer och Clark (2003) och Sanders et al. (2006) beskrevs 

kommunikationen paren emellan dock som en angelägen del för att få en positiv anpassning 

samt hantera eventuell stress som kunde uppkomma i samband med förändrad sexuell 

relation. Kommunikationen skulle vara sanningsenlig och öppen för att paren på bästa sätt 

skulle kunna ta hjälp av varandra. I Klaeson et al. (2012) studie framkom att de par som förde 

en öppen och ärlig dialog om sexualiteten efter behandlad prostatacancer blev nöjda i sitt 

kärleksliv och kunde gå vidare i livet. 

 

Att hantera den förändrade sexualiteten  

Enligt studier av Oliffe (2005) och Street et al. (2009) beskrev män med prostatacancer att de 

använde sexuella hjälpmedel som ett sätt att hantera sina erektionsproblem och fortsätta sitt 

sexuella umgänge. Dessa hjälpmedel kunde vara Viagra samt penisinjektioner, vilket fick den 

att styvna. Vissa män beskrev att de blev hjälpta av det och kände lycka över att de nu kunde 

prestera som tidigare. Andra män beskrev att hjälpmedlen orsakade mer smärta än njutning, 

samt att det tog bort romantiken. Enligt studien av Oliffe (2005) beskrev män att Viagra inte 

borde vara ett alternativ för dem, utan att det borde vara möjligt att hitta andra alternativa 

vägar för att njuta av deras sexualitet. I en studie (O´Shaughnessy & Laws, 2009) framkom att 

män kunde acceptera de sexuella förändringarna. Istället för att se biverkningarna av 

prostatacancern som något negativt kunde de lära sig omvärdera livet på ett nytt sätt och 

hittade positiva utvägar. I Navong och Morag (2003) studie beskrev vissa män att de levde på 

hoppet om återvunnen erektion, medan andra såg det som en rolig utmaning att ha sex utan 

erektion. I Tanner et al.(2011) studie uttryckte män som drabbats av impotens en vilja att veta 

om även andra män som drabbats av prostatacancer blivit impotenta.  

 

I Navong och Morag (2003) studie beskrev kvinnor till män med prostatacancer att det 

förändrade sexlivet var psykiskt påfrestande för dem. Kvinnor hanterade förändringen på 
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olika sätt; med hjälp av onani och sexuella fantasier (Navong & Morag, 2003), genom att tron 

på Gud och högre makter kunde hjälpa dem med hanteringen (Bruun et al., 2011) eller genom 

humor och tålamod som beskrevs vara viktiga faktorer för hantering av den förändrade 

sexualiteten (Tanner et al., 2011). För de par där båda parterna var religiösa beskrev tro och 

religion vara centrala i hanteringen av det förändrade sexlivet (Boehmer & Clark, 2003; 

Bruun et al., 2011). 

 

I flertalet studier (Oliffe, 2005; O´Shaughnessy & Laws, 2009; Sanders et al., 2006; Tanner et 

al., 2011) beskrev par att åldern hade betydelse för hanteringen av förändrat sexliv efter 

behandlad prostatacancer. I och med stigande ålder blev inte den sexuella samlevnaden lika 

central som den varit när de var yngre. Yngre män fasade mer för erektionsproblem än vad 

äldre män gjorde och äldre par förlikade sig lättare med tanken att inte längre kunna ha 

penetrerande samlag. I Sanders et al. (2006) studie beskrev dock äldre par att en sexuell 

intimitet var viktigt för att kunna känna sig ung och levande. Enligt Tanner et al. (2011) studie 

framkom att yngre kvinnor hade en bättre förmåga att lösa problem och kunde hjälpa sin 

partner hantera symtomen av prostatacancerbehandlingen på ett bättre sätt än vad en äldre 

kvinna kunnat göra.  

 

I Klaeson et al. (2012) studie beskrev par som blivit besvikna och otillfredsställda av 

hjälpmedel som Viagra och penisinjektioner att de hade blivit positivt överraskade av 

sexleksaker och uttryckte att det var det enda som hade kunnat hjälpa dem att hantera den 

förändrade sexualiteten. I flertalet studier (Bruun et al., 2011; Klaeson et al., 2012; Sanders et 

al., 2006) beskrev par att de blivit mer intima, kärleksfulla och tillgivna som substitut för det 

förlorade sexlivet. Några ansträngde sig mer, de reste tillsammans samt förgyllde tillvaron 

med god mat och dryck som kompensation. Sammantaget beskrev studien av Klaeson et al. 

(2012) att par som återfått sexlivet efter behandlad prostatacancer uttryckte glädje och 

tacksamhet.    

 

Att manligheten förminskas  

I flertalet studier (Klaeson et al., 2012; Navong & Morag, 2003; Oliffe, 2005; O´Shaughnessy 

& Laws, 2009) beskrev att män med prostatacancer att kände sig omanliga utan lust och 

kapacitet att genomföra ett samlag. I studien av Navong och Morag (2003) beskrev män att de 

inte hade upplevt några hot mot sin självuppfattning eller manlighet före diagnos, men att de 

nu såg på sig själva som omanliga, osynliga och ovärdiga. I studien av Klaeson et al. (2012) 



18 
 

beskrev män att de valde att helt sluta delta i sexuella aktiviteter då de inte kunde få eller 

behålla full erektion. Sex sågs mer som en plikt som endast var till för att tillfredsställa deras 

partner. I flertalet studier (Klaeson et al., 2012; Navong & Morag, 2003; Oliffe, 2005; 

O´Shaughnessy & Laws, 2009) beskrevs storleken på penis vara avgörande för självkänslan 

och manligheten, ju större desto manligare. En stor penis skulle enligt samhällets 

förväntningar ha en högre prestation. Anpassningen till den förändrade manligheten var 

svårast för de män som definierade sin manlighet i termer av sexuell kapacitet: ”A man 

without the urge and capacity for sex isn´t a man” (Navong & Morag, 2003, s. 1384). I  

 

I ett flertal studier (Klaeson et al., 2012; Navong & Morag, 2003; Oliffe, 2005; 

O´Shaughnessy & Laws, 2009) beskrev män med prostatacancer att biverkningarna av 

behandlingen kom som en chock. De biverkningar som förtog upplevelsen av manlighet var 

viktuppgång, utveckling av större bröst och stuss, skrumpnad/minskad penis, minskad sexlust, 

värmevallningar, impotens samt erektionsproblem: ”My penis has shrunk, it´s dead in fact” 

(Navong & Morag, 2003, s. 1382). Enligt Navong och Morag (2003) studie beskrev män att 

de kände förvirring och avsky gentemot feminiseringen av sina kroppar, att de hade svårt att 

titta på sin egen kropp då det fick dem att känna avsky mot sig själv.  

 

Enligt studier av Boehemer och Clark (2003) gav förlusten av sexlivet även ångest hos 

kvinnor till män med prostatacancer. De beskrev att män var mindre romantiska, tillgivna och 

ömma efter behandlingen då manligheten var reducerad. De beskrev sig känna förtvivlan över 

att se sina män nedstämda och med minskat självförtroende. Detta ledde till en önskan om att 

deras män kunde återfå en fungerande erektion igen, för de trodde att det skulle öka mannens 

manlighet.  

 

Att känna missnöje över kommunikationen med vårdpersonal  

I studier (Klaeson et al., 2012; Letts et al., 2010; Oliffe, 2005; O´Shaughnessy & Laws, 2009; 

Sanders et al., 2006) framkom att män som genomgått prostatacancerbehandling överlag var 

missnöjda med kvaliteten på kommunikationen om deras sexuella välbefinnande från 

vårdpersonalen. Vissa män beskrev att de inte alls hade fått information om att någon 

förändring i sexlivet kunde ske, medan de som fått information beskrev den som undermålig. 

Andra beskrev att läkaren uppträtt ovilligt till att diskutera sexuella förändringar till följd av 

behandlingen. 
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Enligt Letts et al. (2010) och O´Shaughnessy och Laws (2009) studier beskrev män att de på 

ett fördelaktigare sätt skulle ha kunnat hantera den sexuella förändringen till följd av 

behandlingen om de varit bättre informerade i förväg om eventuella biverkningar. I studier 

(Klaeson et al., 2012; Oliffe, 2004) beskrev män att de blivit mest överraskade över penisens 

reducerade storlek samt urininkontinens efter behandling. De uttryckte en besvikelse 

gentemot vårdpersonal över utebliven information om sådana definitiva och centrala 

biverkningar. Enligt studier av Klaeson et al. (2012) var urininkontinens en stor ångestkälla 

bland män både i vardagliga situationer men även vid sexuellt umgänge då det ibland kunde 

läka urin i samband med orgasm. Vidare beskrev män i Klaeson et al. (2012) studie att de 

borde fått information från vårdpersonal om hur de kunnat införliva hjälpmedel och 

potenshöjande läkemedel i deras sexliv, för att på så sätt bättre kunna hantera den sexuella 

förändringen.  

 

I studier av Sanders et al. (2006) uttryckte kvinnor till män med prostatacancer en frustration 

över avsaknaden av information om eventuella förändringar i sexlivet. De uttryckte även en 

besvikelse över att vårdpersonal riktade största delen av sin uppmärksamhet på mannen, vilket 

ledde till att de upplevde utanförskap. 

 

Letts et al. (2010) studie beskrev att män och kvinnor i par uttryckte en besvikelse gentemot 

vårdpersonalens information om sexuella förändringar och alternativa sätt till ett sexuellt 

samliv. Enligt Klaeson et al. (2012) studier beskrev paren att den uteblivna informationen 

kunde leda till en sämre relation dem emellan, medan adekvat information hade kunnat hjälpa 

dem att våga ha en mer öppen och ärlig kommunikation. Studier (Klaeson et al., 2012; 

Sanders et al., 2006) visade att par uttryckte en önskan om individuellt anpassad information 

samt personlig coaching angående sexlivet efter behandlad prostatacancer. Önskan 

innefattade även ett ökat intresse hos vårdpersonalen för ämnet, eftersom det skulle kunna ge 

dem trygghet i sexualiteten: ”And it must work in a better way [communication about 

sexuality in health care] because otherwise people will be tremendously disappointed about 

things. And this also shapes bad relationships in the next phase” (Klaeson et al., 2012, s. 48). 

 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av sexualitet vid prostatacancer sett ur 

ett par perspektiv. Analysen resulterade i sex kategorier: ”Att rollen som partner förändras”, 
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”Att sörja en nära intim relation”, ”Att inte tala om sina problem”, ”Att hantera den 

förändrade sexualiteten”, ”Att manligheten förminskas” och ”Att känna missnöje över 

kommunikationen med vårdpersonal”.  

 

Resultatet i denna studie visade att män med prostatacancer hade ett behov av stöd från sin 

partner under hela sjukdomstiden men också efter. Kvinnor till dessa män beskrev att de 

kände en förlorad tillgivenhet från männen sedan de blivit sjuka, samt att de fått ta en roll som 

emotionell vårdgivare. Enligt Blank (2008) är det vanligt att rollerna förändras i ett 

förhållande efter en prostatacancerdiagnos. Detta kan upplevas som ångestfyllt och 

förvirrande för båda parter. Vidare menar Blank (2008) att kvinnorna får en större arbetsbörda 

och mannen kan känna sig besvärlig och oduglig. Att få en förändrad roll, där det tidigare 

varit mannen som varit beskyddande och omhändertagande, och plötsligt är det han själv som 

behöver tas omhand är psykiskt påfrestande för många män. Enligt Silver (2004) är nyckeln 

till återhämtning en kärleksfull närstående som bryr sig om den sjuke och ger support. Detta 

leder till ett ökat självförtroende för den sjuke, samt en starkare vilja till att komma tillbaka 

till det dagliga livet. Enligt Hawes et al. (2006) visar kvinnor en stor tillgivenhet till männen. 

Detta bidrar till en upplevd inre stress för kvinnor, de måste vara tillgivna sin man och 

samtidigt ta hand om vardagen. I denna studie framkom att kvinnor till män med 

prostatacancer månade om männens sexualitet och bortsåg från sina egna behov, samt att de 

undvek att påpeka de förändringar de sett att männen genomgått under sjukdomstiden. Detta 

för att undvika konflikter. I denna studies resultat framkom dock också att paren blivit mer 

omhändertagande mot varandra efter makens insjuknande. Enligt Arrington (2005) uttryckte 

män en tacksamhet gentemot sina kvinnor för att de tog hand om dem. 

  

Resultatet i denna studie visade att sexuella problem kunde skapa ångest och svårigheter i 

förhållanden. Förändrad sexualitet till följd av behandling kunde leda till frustration för båda 

parter. Männen beskrev att den förändrade sexualiteten gjorde att de upplevde sorg över att de 

mist en del utav sina liv, att de mist känslan av att vara en sexuell man. Kvinnorna upplevde 

också sorg över den förändrade sexualiteten och den nya situationen vilket gav dem en känsla 

av osäkerhet på deras egen kvinnlighet. Enligt Blank (2008) ser många män inte längre sig 

själva som en hel man i och med prostatacancerbehandlingen utan har en syn på sig själva att 

vara mindre manlig eller bara en halv man. Denna förändring kommer för många män som en 

överraskning då de inte tidigare förstått innebörden av biverkningarna (Beck, Robinson, & 

Carlson, 2007).  
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Prostatacancerbehandlingens biverkningar ger upphov till känslor av nedstämdhet, sorg, 

ångest och frustration. Männen sörjer sin förlorade sexualitet och beskriver att ordet impotens 

nu fått en innebörd. Många män väljer att göra det bästa av situationen och försöker att inte 

låta biverkningarna av behandlingen få ta över deras liv och sexualitet utan hittar nya vägar 

runt problemet istället. Detta till exempel genom att lägga fokus på andra intima aktiviteter än 

penetrerande samlag (Beck et al., 2007). Detta visade sig i vår studie där vissa par beskrev att 

det fått omvärdera sin bild på sexualitet, försökte hitta vägar runt problemet och upplevde det 

som en utmaning att ha sex. De hade fått omvärdera sin bild på sexualiteten.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att kvinnor till män med prostatacancer upplevde en 

känsla av att vara oattraktiva och oönskade då deras män tenderade att dra sig undan eller inte 

svara på deras försök till intimitet. Kvinnor beskrev att då deras män inte visade något intresse 

för dem upplevde de sig okvinnliga och asexuella. Enligt Beck et al. (2007) kan kvinnor 

känna att det föds en osäkerhet och fundering på om det bara är på grund av prostatacancern 

den intima relationen har förändrats eller om det är något som är fel på dem själva. Trots sin 

egen sorg över det förlorade sexlivet kan kvinnor se förändringarna som överkomliga bara de 

får ha sina män nära sig och vid liv. I denna studies resultat framkom att kvinnor till män med 

prostatacancer kände sorg och osäkerhet på grund av att det inte längre fungerade sexuellt 

mellan dem. Enligt Hottensen (2010) finns det många olika nyanser av sorg, Sorg är en rad 

intensifierade känsloreaktioner och kan bland annat inkludera känslor av ilska, 

separationsångest, förnekelse, bitterhet, besvikelse och skuld. En nyans av sorg är sorg över 

funktionsförlust.  Denna sorg kan både patient och dess närstående uppleva.  Som 

vårdpersonal är det av stor vikt att hjälpa till med sorgehantering. Många gånger försöker 

patienten och dess närstående skydda varandra genom att inte tala om sorgen i tron att det 

skulle upplevas tyngre för mottagaren. Men i själva verket är det oftast det som behövs; att 

samtala och få upp sorgen till ytan gör ofta att det känns lättare (Hottensen, 2010). Obearbetad 

sorg över en intim relation vilken gått förlorad kan få konsekvensen att personen hamnar i en 

depression. Att vara sorgsen leder till att sexlusten minskar men och andra sidan ökar sorgen 

över det minskade sexlivet, detta mönster kan vara svårt att bryta(Beck et al., 2007). I denna 

studie framkom det dock också att paren trots svårigheter hade kunnat acceptera den nya 

livsstilen och det förändrade sexlivet.  
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Resultatet i denna studie visade på skillnader i reaktionen på den förändrade sexualiteten 

baserat på åldern. De yngre fasade mer för att förlora sexualiteten än de äldre. Bevan och 

Thompson (2003) menar att sexualiteten är viktig för äldre personer för att känna sig ung och 

kan därför vara förödande att förlora. Det finns en tendens att inte se på de äldres förlust och 

sorg på samma sätt som de yngres. De menar att en diskriminerande attityd finns och att viss 

vårdpersonal har negativ och fördomsfull attityd gentemot äldre med sorg. För vissa personer 

kan det förvisso vara så att den sexuella biten av livet avslutats men generalisering är inte 

möjlig eftersom det sexuella livet kan ha tagit ny form. Då omgivningen generaliserar att 

sexlivet inte har någon betydelse för den äldre leder detta till en ännu större sorg för den 

drabbade i och med att denne inte blir bekräftad (Bevan & Thompson 2003). Enligt studier 

(Gott & Hinchcliff, 2004) kan vårdpersonal ha synen att äldre personer ser på sex som en 

privat angelägenhet och på grund av detta undviker att ta upp ämnet med dem. Denna 

uppfattning är baserad på allmänna uppfattningar som också innefattar synen att äldre 

personer inte har förväntningar på ett sexuellt aktivt liv och därför inte heller söker vård för 

sexuellt relaterade besvär. Detta leder till en ond cirkel där de äldre känner av vårdpersonalens 

attityder vilket ger upphov till känslor av skam och rädsla inför att tala om sexualitet (Gott & 

Hinchcliff 2004). 

 

Resultatet i denna studie visade på en bristande kommunikation paren emellan och att en 

utebliven kommunikation fick konsekvenser som isolering och missförstånd. Männen hade 

svårt att uttrycka sig om sina känslor och försökte många gånger att gömma sig bakom en 

fasad för att på så sätt undkomma diskussioner. Kvinnorna däremot ansåg att 

kommunikationen paren emellan var av stor vikt och var avgörande för allmänt 

välbefinnande. Att som ett par kunna prata med varandra och dela på bördor är värdefullt, 

speciellt då det gäller känslor som rör prostatacancerdiagnosen, då sjukdomen ibland kallas 

för ”parsjukdomen” just för att båda parter drabbas negativt (Song et al., 2012). Enligt Beck et 

al. (2007) har par som kan kommunicera med varandra om sina känslor, bättre förutsättning 

att hantera diagnosen, behandlingen och biverkningarna efter behandlingen av prostatacancer. 

Par som hanterar sjukdomen individuellt får det svårare och upplever ofta känslor av 

hopplöshet, ensamhet och frånvaro av externa resurser. I denna litteraturstudies resultat 

framkom att män överlag hade svårare än kvinnor att kommunicera om sina känslor. Enligt 

studien Ezer, Chachamovich, Saad, Aprikian och Souhami, (2012) framkom det att män hellre 

håller sina känslor för sig själv än att tala om dem. Kvinnor däremot pratar mer öppet om vad 

de känner. Enligt Song et al. (2012) kan en öppen kommunikation paren emellan om 
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cancerrelaterade biverkningar bidra till en högre livskvalité för paren, större känsla av 

samhörighet samt ett mer välfungerade förhållande. Många par undviker medvetet att prata 

om prostatacancern och framförallt känslor de upplever i samband med sjukdomen. Detta för 

att inte sjukdomen ska ta över allt i dess liv. Vissa män känner en så stark vilja att fortsätta 

med sitt liv som vanligt att detta kommer som ett hinder när det gäller att tala om sina känslor. 

Kvinnorna till männen med prostatacancer uttrycker en större vilja än männen att tala om 

känslor och rädslor i samband med sjukdomen, men de respekterar sin mans avståndstagande 

från känsloprat även fast de vill prata mer med sin man (Beck et al., 2007; Song et al., 2012). 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att män med prostatacancer använde olika hjälpmedel 

för att hantera erektionsproblem. De som blev hjälpt av dessa kände sig lyckliga över att 

kunna prestera medan det fanns män som ville finna andra vägar att njuta av sexualiteten. 

Beck et al. (2007) beskriver att en viktig faktor som påverkar hur motiverade männen är över 

att återfå erektionsförmågan är åldern. Yngre män ses ha större drivkraft än äldre. Ett 

undantag är dock äldre män med yngre partner. Vidare beskriver Beck et al. (2007) att äldre 

vuxna tenderar att ha en mer konservativ attityd mot sexuellt beteende än vad yngre har. De 

yngre paren är mer motiverade till att prova sexuella hjälpmedel. Även i denna studies resultat 

framkom att äldre män hade lättare att förlika sig med tanken att inte kunna ha penetrerande 

samlag. Paren beskrev också att de hanterade det förändrade sexlivet på annat sätt än tidigare. 

Med tiden blev de mer tillgivna och kärleksfulla vilket kompenserade förändringarna i 

sexlivet. Enligt Araujo, Mohr & McKinlay (2004) sjunker sexlusten och frekvensen av sex 

drastiskt efter att männen passerat 50 år. Det har då mindre betydelse om förmågan till 

erektion gått förlorad. Detta eftersom förlusten av något som redan försvunnit eller minskat 

drastiskt inte blir lika stor.  

 

Resultatet i denna studie beskriver att många män upplevde minskad eller utebliven manlighet 

i och med behandlingen av prostatacancer. Impotensen, att inte kunna genomföra ett samlag, 

den krympande penisen och feminiseringen var stora orsaker. De såg sig själva som ovärdiga 

omanliga män. Män beskrev en känsla av avsky då de tittade på sina egna kroppar. Enligt 

Beck et al. (2007) kan de fysiska biverkningarna av prostatacancerbehandling hota männens 

manlighet. Samhällets syn på vad som kännetecknar manlighet är att männen ska ha stor 

penis, både på längd och i omkrets, äta rött kött, ha en förmåga att få omedelbara erektioner 

och kunna producera explosiva orgasmer. Då detta inte fungerar för männen upplever de sig 

ofta omanliga och ovärdiga. Men som Blank (2008) beskriver har varje enskild man sin egen 



24 
 

syn på sin egen manlighet. Värdighet och mänskliga rättigheter är något alla individer har rätt 

till och innebär i stora drag att alla har rätt att vara erkända och hedrade, att ha autonomi. Då 

den egna värdigheten hotas uppkommer ofta känslor av att inte duga och räcka till vilket gör 

en människa olycklig (Baillie & Matiti, 2013). I denna studies resultat framkom att män blev 

nedstämda och fick lägre självförtroende samt blev mindre tillgivna i och med förlusten av 

erektionsförmåga. Detta gjorde att deras kvinnor önskade att de skulle återfå sin potens och 

därmed kanske återigen skulle känna sig manliga. En man som har de yttre egenskaperna av 

maskulinitet, men lider av biverkningar från prostatacancerbehandling såsom; 

erektionsdysfunktion, urinläckage vid orgasm och förminskad penis försöker ofta dölja sin 

dysfunktion från andra för att skydda maskuliniteten (Beck et al., 2007). 

 

I denna litteraturstudie framkom det att många par är besvikna över bristen av information 

angående vilka biverkningar som kan uppstå efter behandlad prostatacancer. Enligt Darst 

(2007) behöver patienter och deras partner få information om förväntad sexuell funktion efter 

behandlad prostatacancer. Denna information behöver även framföras innan patienten ska 

välja behandlingsmetod. Vidare beskriver Darst (2007) att paret kan förbereda sig och 

bearbeta de stundande biverkningarna tillsammans innan de uppstår, vilket leder till att 

förändringarna inte blir lika drastiska samt i många fall mindre psykiskt påfrestande. Det är 

viktigt att behandlande läkare och patienten för dialog om vad som är viktigt avseende 

behandlingen samt dess biverkningar. Enligt Knight och Latini (2009) tror läkare i många fall 

att behandlingseffekten är den viktigaste aspekten avseende val av behandlingsmetod, medan 

patienter i nästan hälften av fallen anser att påverkan på livskvalitén avgör vilken 

behandlingsmetod de väljer. Generellt har människor svårt att yttra sexualitet och cancer i 

samma mening. Sexualitet beskrivs som något vackert, positivt, glädjande, friskt och starkt 

medan cancer framkallar tankar på död, pessimism, lidande, låg självkänsla och litet hopp. 

Vårdpersonal som har en sådan syn har misslyckats med att ha en holistisk syn på människan 

(Bevan & Thompson, 2003). 

 

Resultatet i denna studie visade att patienter som fått information om behandling och 

eventuella biverkningar hade en ökad förståelse och tillfredställelse, vilket kunde förklaras av 

en ökad känsla av kontroll. När patienten och deras partner ges mer delaktighet kan det tänkas 

att en bättre psykologisk förberedelse skapas för eventuella förändringar som kommer i och 

med behandlingen. Detta kan förklaras genom begreppet empowerment, som innebär att gå 

från maktlöshet till att ta kontroll över sitt eget liv och är en viktig del i varje människas 
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utveckling och en del av det övergripande hälsofrämjandet (WHO, 2010, s. 1). Enligt Song et 

al. (2012) blir även kommunikationen paren emellan bättre, om de får tillfredsställande 

information från vården och därmed minskad osäkerhet om biverkningarna. 

 

 

Intervention 

Resultatet i denna studie visar att många män med prostatacancer samt dess partner är 

missnöjda med kommunikationen med vårdpersonal angående sexualitet. Behandling mot 

prostatacancer kan förändra patientens sexualitet på många olika sätt, därför är det viktigt att 

sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt och ser till hela patienten (Toombs, 1993, s. 51-53). 

Då prostatacancer ibland refereras till som en ”parsjukdom” är det av stor vikt att 

sjuksköterskan även ser till patientens partners välmående då även denne drabbas (Song et al., 

2012). För att kunna hjälpa patienten till anpassning av sin nya livssituation efter behandlad 

prostatacancer bör sjuksköterskan förstå att kroppen och jaget är beroende av varandra 

(Toombs, 1993, s. 51-53). 

 

Sjuksköterskor har som ansvar att främja patientens hälsa och bidra till att behålla 

livskvalitén. Enligt Darst (2007) är det anmärkningsvärt att det finns dokumenterat hur 

mycket patientens sexualitet påverkas efter prostatacancer, men ändå existerar ingen plan för 

hur sjuksköterskor ska handskas med problemet och hjälpa patienten. Enligt studier (Darst, 

2007; Riechers, 2004),) var kommunikationen om förändrad sexualitet från vårdpersonal till 

patienter bristande, vilket ledde till ett onödigt stort lidande. Patienter beskrev att de kunnat 

hantera behandlingens biverkningar på ett bättre sätt om de fått information i förväg om vad 

som kan ske samt hur man kan handskas med problemen. Genom att införa information om 

patienters sexualitet i det dagliga arbetet så kan sjuksköterskan bekräfta patientens upplevelser 

och öka deras livskvalitet. Om sjuksköterskan upplever det svårt eller jobbigt att prata om 

sexualitet med patienter så finns det verktyg att tillgå, såsom till exempel PLISSIT och 

BETTER. Dessa verktyg är utformade för att stödja och ge vägledning i samtalet om 

sexualitet (Mick, Hughes & Cohen, 2004). PLISSIT (Permission,  Limited Information,  

Specific Suggestions, Intensive Therapy) kan beskrivas som ett verktyg som innefattar en 

tillåtande hållning gentemot sexualitet, sexualupplysning, sexualrådgivning och sexual terapi 

för patienten samt dess partner (Taylor & Davis, 2006). BETTER (Bring up sexuality, 

Explain role of sexuality in QOL, Tell about resources, Timing critical, Educate 

patient/partner, Record in health record) är ett verktyg för sjuksköterskor som arbetar med 
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patienter med cancer. Verktyget består av ett frågeformulär vars avsikt är att få sjuksköterskan 

att lyfta ämnet sexualitet för patienter vars cancersjukdom kan påverka sexualiteten (Mick, 

Hughes & Cohen, 2004). Sjuksköterskan kan använda sig av ett av dessa verktyg för att få 

hjälp och stöttning i samtalet med patienten om sexualiteten.  

 

Metoddiskussion  

I en kvalitativ studie värderas trovärdighet utifrån de fyra begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, 

bekräftbarhet och överförbarhet (Polit & Beck, 2012, s. 584-585).  

 

För att uppnå tillförlitlighet i denna studie användes relevanta sökord, några utformades av 

Svensk MeSH, de övriga med fritext. I denna studie hade fler sökord kunnat användas men 

detta försvårades då forskarna hade en begränsad kunskap i det aktuella ämnet. Vetenskapligt 

vedertagna databaser för sjuksköterskor användes för att söka relevanta studier. Fler databaser 

än de två som användes för litteratursökning hade kunnat resultera i fler granskade studier och 

därmed ge ett bredare resultat. De inkluderade studierna kvalitetsgranskades alla enligt 

Willman et al. (2006, s. 156). Detta gjordes av båda författarna oberoende av varandra vilket 

ökade trovärdigheten i studien. Litteraturöversikten innehåller relativt få granskade studier, 

vilket kan ha påverkat tillförlitligheten negativt. En medveten avgränsning vad gällande de 

granskade studierna publiceringsår gjordes, för att få den mest aktuella forskningen inom 

området. Detta var en stor bidragande faktor till att många studier exkluderades. Att en studie 

är tillförlitlig innebär att öka förståelsen för resultatet och att beskriva tillvägagångssätt (Polit 

& Beck, 2012, s. 585). 

 

Pålitlighet innebär att studien ska kunna replikeras och nå samma resultat om den utförs med 

samma kontext av en annan forskare. Pålitlighet kan inte uppnås om inte tillförlitlighet i 

studien finns. För att studien ska kunna upprepas av andra forskare är tillvägagångssättet 

noggrant och systematiskt beskrivet (Polit & Beck, 2012, s. 585). Alla steg i 

forskningsprocessen i denna studie är väl presenterade för att öka pålitligheten.  

 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 585) innebär bekräftbarhet att resultatet i studierna är direkt 

kopplat till syftet, det vill säga att det inte är ett resultat av forskarnas förutfattade meningar 

eller tidigare antaganden. Då forskarna i denna studie har begränsad teoretisk kunskap inom 
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ämnet sexualitet vid prostatacancer har de på ett objektivt och neutralt sätt kunna 

sammanställa resultatet utan några förutfattade meningar eller antaganden. Studierna delades 

omsorgsfullt och noggrant in i textenheter vilka alla svarade mot studiens syfte. För att uppnå 

bekräftbarhet i studien ska resultatet kunna härledas till originalkällan, vilket gör det viktigt 

att sökorden är korrekt översatta samt att resultatet är korrekt refererat till originalkällan 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). En viss risk för feltolkning av materialet fanns då 

artiklarna var skrivna på engelska. Författarna har översatt texten så exakt som möjligt från 

originalkällan för att få fram den rätta innebörden i textenheten. Under den pågående studien 

har forskarna också mottagit feedback från handledare samt studenter vid upprepade tillfällen 

vilket ytterligare stärker studiens bekräftbarhet.  

 

Överförbarhet innebär att studien ska gå att generaliseras på en population, inte endast på 

deltagarna i studien (Polit & Beck, 2012, s. 585). För att överförbarheten ska styrkas beskriver 

Graneheim och Lundman (2004) att det ska finnas en tydlig beskrivning av kontexten samt ett 

klart och tydligt syfte, urval och metod beskriven. Forskarna har varit tydliga och 

systematiska i sitt sätt att presentera kontexten. Ett konkret syfte, relevant urval och väl 

presenterad metod finns beskrivet. Denna litteraturöversikt inkluderar studier från olika delar i 

världen, samt att deltagarna i studierna har varierande ålder vilket styrker resultatets 

överförbarhet.   

 

Slutsats 
Resultatet av denna studie visade att sexualiteten förändrades mer eller mindre för män med 

prostatacancer samt deras partner. Kommunikation och information om eventuella 

biverkningar visade sig vara av stor betydelse för hur männen och deras partner kunde hantera 

den förändrade situationen. Vidare framkom att rollerna i relationen blev förändrade i och 

med prostatacancerbehandlingen, vilket kunde leda till förvirring och leda till en obekväm 

upplevelse för båda parter. Resultatet visade att många utav de hinder och problem som 

uppkom kunde förhindras med kommunikation från vårdpersonal till patienten samt deras 

partner. Om vårdpersonal lyfter ämnet sexualitet och informerar om eventuella kommande 

förändringar kan paren förbereda sig bättre på det som komma skall. Att vårdpersonal vågar 

lyfta ämnet sexualitet kan även innebära att män, partnern eller paren tillsammans ges en invit 

till att samtala om sexualitet. Det viktigaste fyndet i vår studie var behovet av att alla 

inblandade parter har en fungerande kommunikation.   
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Det vore intressant och nyttigt med vidare forskning hur kommunikationen angående 

sexualiteten kan förbättras mellan sjuksköterskan och patient och deras partner, detta för att 

förebygga onödiga funderingar och onödigt lidande. Det är viktigt att sjuksköterskan har ett 

holistiskt synsätt och detta innefattar även sexualiteten vilken idag är lite tabubelagt. Att se till 

en persons sexualitet innebär också att man måste respektera patienten för deras egen syn på 

sexualitet och deras läggning för att inte vara kränkande. Utebliven information om förändrad 

sexualitet leder till onödigt lidande för patienten samt deras partner. Det är därför av stor vikt 

att vårdpersonal har detta i åtanke. Interventionsstudier för hur sjuksköterskan kan arbeta för 

att klara av att kommunicera och hantera detta ämne behövs.  
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