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Bakgrund: Prostatacancer är den fjärde vanligaste cancersjukdomen i världen och drabbar 

oftast äldre män. Vid prostatacancer kan behandlingen vara medicinsk och kirurgisk och 

båda dessa kan orsaka biverkningar som impotens, förlorad sexlust och värmevallningar. 

Sexualitet hos äldre är ofta belagt med tabu men sexualitet finns hos äldre och är viktigt för 

deras välbefinnande och livskvalitet. Det är vanligt att sjuksköterskor inte för på tal och 

diskuterar frågor som rör patienters sexualitet trots att det är vanligt att sexualiteten påverkas 

vid sjukdom och ohälsa. Hälsa innebär inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom och krämpor, 

en sund och frisk kropp kan ändå betyda att människan mår dåligt. Syfte: Syftet med studien 

är att belysa äldre mäns erfarenheter när sexualiteten påverkas vid prostatacancer. Metod: 

Metoden är en litteraturbaserad studie grundad på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde två kategorier; inte kunna leva upp till 

den maskulina normen, förändrad närhet i relation till andra med fyra underkategorier. 

Slutsats och kliniska implikationer: Resultaten visar att männen inte kan leva upp till den 

maskulina normen när de får en feminiserad kropp och när den sexuella förmågan försämras. 

Resultaten visar även att närheten i relation till andra förändras. Resultaten kan vara till 

användning i vården där sjuksköterskor möter prostatacancerpatienter, det kan bidra till en 

bättre omvårdnad. Resultaten kan vidare ge patienter och anhöriga en inblick i vad som kan 

upplevas vid prostatacancer och på så sätt hjälpa dem att förbereda sig.  
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Background: Prostate cancer is the fourth most common cancer disease in the world and 

affects mainly older men. While having prostate cancer the treatment can be both medical 

and surgical and both these treatments can give side effects like erectile dysfunction, lost 

libido and hot flushes. Sexuality among elderly is often associated with taboo, but sexuality 

exists among elderly and is important for their wellbeing and quality of life. It is common 

that nurses don’t address and discuss questions concerning sexuality with patients, even 

though they know that sexuality often is affected while having a disease or experiencing 

illness. Experiencing health doesn’t necessarily mean the absence of disease and illness. 

Health and a body free from disease can still mean that the person is experiencing illness. 

Purpose: The purpose is to illuminate older mens experiences when sexuality is affected by 

prostate cancer. Method: The method is a literature study based on nine articles with 

qualitative approach. Result: The dataanalysis resulted in two catagories; not being able to 

live up to the masculine norm and an altered closeness in relation to others. Conclusion and 

clinical implications: The result shows that the men cannot live up to the masculine norm 

when they get a feminized body and when the sexual ability deteriorates. The result also 

shows that the closeness in relation to others is altered. The result can be useful within the 

care setting where nurses meet prostate cancer patients, it can contribute to a better care. The 

result can also help patients and their relatives to gain an insight in what may come with 

prostate cancer and in that way prepare them.  
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INLEDNING 

I Sverige är prostatacancer den vanligaste tumörsjukdomen (Ericson & Ericson, 2012) och i 

hela världen den fjärde vanligaste bland den totala befolkningen (Ferlay et al., 2013a). Den 

största andelen som drabbas är äldre män (Ericson & Ericson, 2012). Under de senaste 100 

åren har Sveriges åldersstruktur ändrats. Förr karakteriserades befolkningen av många unga 

och få äldre. Idag lever människan längre och färre barn föds vilket resulterar i att den äldre 

andelen av befolkningen ökar och blir allt äldre (SCB, 2014). Den genomsnittliga 

ökningstakten för prostatacancer har under de senaste 20 åren varit cirka 2 % per år, dock 

har ökningstakten minskat något under de senaste fem åren. Att befolkningen ökar och blir 

äldre och att de diagnostiska metoderna har blivit bättre är förklaringar till varför 

cancerfallen ökar (Socialstyrelsen, 2013). Impotens och förlorad sexlust är vanliga 

biverkningar som kan uppkomma i samband med behandling av prostatacancer (Ericson & 

Ericson, 2012). Sexualiteten är en central aspekt av att vara människa (WHO, 2006). 

Sexualiteten hos äldre är viktig för livskvaliteten och upplevelsen av välbefinnandet (Skoog, 

2002). Om hälsan försämras kan sexualiteten påverkas negativt (Sandberg, 2011). Det finns 

en problematik att sjuksköterskor inte talar med patienter om sexualitet (Saunamäki & 

Engström, 2012). Det är viktigt att belysa äldre mäns erfarenheter när sexualiteten påverkas 

vid prostatacancer. Detta för att sjuksköterskor ska få ökad kunskap om problemet och då 

kunna möta patienter i frågor som rör sexualitet.  

 

BAKGRUND 

Prostatacancer  

Prevalens 

Cirka 30 % av all cancer hos män är prostatacancer (Bergman, Hont & Johansson, 2013). 

Varje år registreras det 10 000 nya fall i Sverige. Endast 6 % av samtliga patienter med 

prostatacancer är yngre än 60 år vid diagnostillfället, 70 % är äldre än 70 år (Ericson & 

Ericson, 2012). I Europa är prostatacancer den vanligaste cancersjukdomen hos män och 

övergripande är det den tredje största med cirka 417 000 nya fall diagnostiserade år 2012. I 

Europa är insjuknandet i prostatacancer högst i Norge och lägst i Albanien (Ferlay et al., 

2013b). Över hela världen är prostatacancer den andra mest vanliga cancersjukdomen för 

män och övergripande är det den fjärde mest vanliga cancersjukdomen, 1 111 000 nya fall 

diagnostiserade år 2012. Insjuknande i prostatacancer är högst rankat i Australien/Nya 

Zeeland och lägst rankat i sydcentrala Asien (Ferlay et al., 2013a).  

 

Patofysiologi 

Cancer är när celler i kroppen börjar dela sig ohämmat, okontrollerat och blir en tumör 

(Bergman, Hont & Johansson, 2013). Cancerceller kan sprida sig till andra ställen i kroppen 

där de bildar dottertumörer, så kallade metastaser. Denna process kan gå olika fort beroende 

på cancerform. Utvecklingen varierar också från person till person (Bergman et al., 2013). 
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Under mannens urinblåsa, runt urinrörets övre del sitter prostatan som är en körtel. Prostatan 

är normalt sett stor som en kastanj hos en vuxen man. Prostatasekret, som blandas med 

sädescellerna vid sädesuttömning bildas där. Det manliga könshormonet testosteron styr 

prostatans tillväxt och funktion. För att prostatacancer ska uppstå är testosteron en 

förutsättning (Bergman et al., 2013). Arvet är den största riskfaktorn för att få prostatacancer.  

Den vanligaste formen av prostatacancer är adenokarcinom, cancer som utgår från 

körtelvävnad. Prostatacancer växer långsamt och ger i regel inte några symtom i sitt tidiga 

skede. Som debutsymtom kan ofta vattenkastningsbesvär uppstå, vilket också godartad 

förstoring av prostatakörteln kan ge (Ericson & Ericson, 2012). Första symtom kan även 

vara smärta från skelettmetastaser då främst i bäcken och kotpelare (Järhult & Offenbartl, 

2013). Vanligast är att symtom uppkommer först då metastasering har skett (Bergman et al., 

2013). 

 

Diagnostik 

Vid prostatacancer kan körteln vara svår att avgränsa och den kan kännas knölig (Ericson & 

Ericson, 2012). För diagnostik utförs palpation av prostatan och ultraljud görs via rektum. 

Blodprov tas för att se hur högt PSA-värdet är, PSA står för prostataspecifikt antigen. Vid 

förekomst av cancer är PSA-värdet förhöjt. När metastaser uppkommit ökar PSA-värdet 

markant. Förhöjt PSA-värde behöver inte betyda cancer. Vid benign prostatahyperplasi, som 

är godartad förstoring av prostata, kan även förhöjt värde finnas. Likaså vid 

urinvägsinfektion och prostatit (Ericson & Ericson, 2012). Nya fall av 

prostatacancerdiagnoser har ökat på grund av att det har blivit mer vanligt att ta PSA-prov 

(Järhult & Offenbartl, 2013). För att få en definitiv diagnos tas ett vävnadsprov, då kan 

tumörens typ bestämmas och det går att se hur pass elakartad tumören är. Den vanligaste 

typen av spridning vid prostatacancer är osteosklerotiska skelettmetastaser. Undersökningen 

kompletteras därför även med skelettröntgen (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Behandling 

Järhult och Offenbartl (2013) beskriver olika behandlingar vid prostatacancer såsom kirurgi, 

radioterapi samt medicin. En kirurgisk behandling är radikal prostatektomi då hela 

prostatakörteln jämte sädesblåsorna opereras bort. Detta kan göras medan cancern 

fortfarande är begränsad till prostatan. En annan kirurgisk behandling är att operera bort 

testiklarna för att på det sättet minska testosteronhalten i blodet. Radioterapi det vill säga 

extern strålning riktad mot prostatan kan ges vilket dock kan utgöra en risk för 

strålningsskador på tarmen. Interna strålningsbehandlingar ges också. Det är en ny metod 

med lovande resultat men går endast att utföra när cancern är i ett tidigt stadie. Prostatacancer 

gynnas av testosteron och hämmas av östrogen (Järhult & Offenbartl, 2013). Ett sätt att 

behandla patienter med prostatacancer på medicinsk väg är därför att förändra patientens 

hormonbalans i kroppen. Det kan göras genom att injicera hormoner som förhindrar 

produktionen av testosteron. Detta är en så kallad kemisk kastration och denna behandling 

görs när cancern redan hunnit metastasera. Det finns även antiandrogena mediciner i 

tablettform som bara har effekt då cancern inte hunnit sprida sig. Dessa medicinska metoder 

hämmar tumörtillväxten och ger en symtomlindrande effekt. Cytostatika används aldrig 

primärt mot prostatacancer men kan ha effekt och förlänga överlevnaden upp till 6 månader 

vid metastaserande prostatacancer (Järhult & Offenbartl, 2013). Då ohämmad celltillväxt 

även påverkar omkringliggande vävnad kan nerver påverkas vilket ofta leder till att smärta 
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uppstår, det är en anledning till att smärtlindring är mycket viktigt vid behandling av cancer 

(Bergman et al., 2013). Ibland avstår äldre patienter, med högt differentierad tumör, från 

terapi då tumören är så långsamväxande och behandlingen kan upplevas orsaka mer skada 

än nytta på grund av alla biverkningar. Biverkningarna är liknande både vid medicinsk 

behandling som vid kirurgiskt avlägsnande av testiklarna; värmevallningar, impotens, 

förlorad sexlust, benskörhet och trötthet (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Om männen inte kan få erektion finns hjälpmedel att tillgå. En pubisring, som placeras vid 

penisroten, gör att blodet i svällkropparna fyller upp penis som blir styvare. Ett annat sätt att 

fylla svällkropparna med blod är med hjälp av en vakuumpump. Erektionen behålls sedan 

med en pubisring. För att uppnå erektion finns olika former av läkemedel; 

engångsapplikatorer som sprutas in via mannens urinrör, injektioner som ges i penis 

svällkropp eller tabletter. Om inga av ovanstående behandlingar fungerar kan ett 

penisimplantat opereras in (Hedefalk, 2014).  

 

Botad eller frisk är begrepp som kan vara svåra att definiera i samband med cancersjukdom. 

Risken för återinsjuknande efter avslutad behandling och symtomfrihet kvarstår ofta i flera 

år, då det kan räcka med att en liten mängd tumörceller kommer undan behandling (Bergman 

et al., 2013). 

 

Den äldre människan 

Att åldras definieras som att bli äldre eller att ändras över tid (Hansen-Kyle, 2005). Den 

äldre befolkningen brukar räknas från 65 år och uppåt. Fysiska, kognitiva/mentala och 

sociala faktorer påverkar åldrandet. Nycklar till att balansera dessa faktorer för att 

människan ska åldras på ett hälsosamt sätt är kompensation och anpassning. Detta leder till 

resiliens, vilket kan översättas som motståndskraft och möjligheten att hantera förändring. 

Genom resiliens behåller den äldre sin självkänsla och självständighet. Det är viktigt att äldre 

individer får fortsätta att bestämma över sin livsstil och den vård de behöver. Individens 

självbestämmande är associerad till ett hälsosamt åldrande (Hansen-Kyle, 2005). Att åldras 

på ett positivt sätt är beroende av både samhälleliga och individuella faktorer. Samhället och 

civilisationen har inte någon begreppsmässig föreställning av livet i dess helhet och det 

saknas ett kulturellt hållbart ideal för ålderdomen. Äldres erfarenheter tas inte till vara på 

och samhällets strukturer vet inte hur de äldre ska integreras (Erikson, 2004). 

 

Tornstam (1997) menar med gerotranscendensteorin att individens upplevelse av sig själv 

ständigt utvecklas och förändras. Gerotrancendens betyder ett förändrat förhållningssätt 

gentemot sig själv, andra och livet när en högre ålder nås. Människan både upptäcker nya 

kvaliteter hos sig själv och omdefinierar dessa vid en högre ålder. Genom att åldras kan 

människans förhållningsätt gentemot kroppsliga konventioner ändras. En kropp som 

förändras med åldern kan upplevas som positivt och något utvecklande. Med en högre ålder 

kan kvaliteter som tolerans och acceptans öka och rädslan att göra bort sig minskar. Det är 

inte lika noga att följa de sociala konventionerna och en ny typ av oskyldighet och 

spontanitet läggs till den äldres mognad och visdom. Vid en högre ålder eftersträvas en 
kontemplativ och positiv ro som inte ska blandas ihop med att avskärma sig eller ensamhet 

(Tornstam, 1997). 
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Sexualitet 

Genom hela livet är sexualiteten en central aspekt av att vara människa (WHO, 2006).  

Sexualitet innefattar kön, genus, identitet, roller, erotik, libido (lust), sexuell läggning, 

intimitet och reproduktion. Sexualitet uttrycks och upplevs genom tankar, attityder, 

värderingar, önskningar, beteenden, relationer, fantasier, handlingar och roller. Även om 

sexualitet innefattar dessa dimensioner betyder det inte att alla alltid upplevs eller uttrycks. 

Interaktioner mellan biologiska, psykologiska, spirituella, sociala, ekonomiska, kulturella, 

politiska, etiska, historiska, juridiska, och religiösa faktorer påverkar sexualiteten (WHO, 

2006). Sexualitet är ett grundbehov och en integrerad del av alla människors personlighet 

som inte ska separeras från andra aspekter av livet (Olsson, Berglund, Larsson & Athlin, 

2012).  

 

Sexuell hälsa som ett begrepp innebär fysiskt, känslomässigt och socialt välbefinnande i 

relation till sexualitet. Sexuell hälsa är mer än frånvaro av sjukdom, funktionsnedsättning 

och fysisk/mental svaghet. En respektfull attityd gentemot sexualitet och sexuella relationer, 

möjlighet att utöva säkert sex, frihet från tvång/påtryckningar, diskriminering och våld 

behövs för att uppnå sexuell hälsa (WHO, 2006). 

 

Manligt och normer 

Heberlein (2004) menar att kön är lika med det biologiska könet och att genus syftar på det 

sociala könet. Det sociala könet påverkas och formas av uppfostran, tradition och 

konventioner. Historiskt sett har de manliga egenskaperna alltid varit överordnande de 

kvinnliga. Mannen har betraktats som människan medan kvinnan setts som det avvikande 

och annorlunda. Mannen ses som kultur och civilisation och kvinnan ses som natur, det vilda 

och otämjda. Det är kulturens uppgift att tämja naturen. Att män historiskt sett har haft mer 

makt och inflytande har kunnat prägla uppfattningen om manligt och kvinnligt. Religion har 

också haft inflytande på formandet av föreställningar om manligt och kvinnligt. För de flesta 

religioner är gudomen uppfattat som ett manligt väsen. En patriarkal framtoning ses i bibeln 

där kvinnan är underordnad mannen. Mannen var det första som skapades och Kristus 

inkarnerades som man.  

 

I en rapport gjord av TNS Sifo (2003) ger 1029 svenska män och kvinnor sin syn på vad 

som är viktigt för manligheten. Följande resultat framkommer med det som anses mest 

viktigt först; Vara praktiskt händig, ha bra potens, ha välavlönat arbete, en attraktiv partner, 

en vältränad kropp, ett attraktivt yttre, vara sportintresserad, alltid vara redo för sex, äga 

tekniska prylar och ha en häftig bil. När deltagarna blir tillfrågade vad kvinnor skulle sakna 

mest om mannen förlorar ett av kriterierna som är viktigt för manligheten, svarar de flesta 

händigheten eller potensen.  

 

Thompson (2006) menar att normer kring maskulinitet och viss ålder gemensamt påverkar 

människors bild av äldre män. En äldre man kan vara allt ifrån en vältränad, aktiv och 

självständig 67-åring till en skör och beroende 90-åring som bor på särskilt boende. Jämfört 

med äldre kvinnor beskrivs äldre män ofta ha större intellektuell kompetens och 
självständighet och vara mer attraktiva. De beskrivs generellt mer positivt än äldre kvinnor. 

Den kulturellt idealiserade normen av maskulinitet behöver inte vara den levda formen av 

maskulinitet men fortfarande påverkar den kraftfullt och dominant hur både män och kvinnor 

utvärderas i livet (Thompson, 2006). 
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Sexualitet och äldre män 

Många faktorer som kan komma med åldrandet kan påverka sexualiteten (Skoog, 2002). Det 

finns faktorer som kan påverka sexualiteten negativt som exempelvis att förlora sin 

livspartner, sina vänner och generationskamrater. Att hälsan försämras samtidigt som en 

ökad risk för sjukdomar finns samt att läkemedelsförbrukningen ökar med åldern påverkar 

också negativt. Det finns också positiva faktorer som kommer med åldrandet som påverkar 

sexualiteten. En stor andel äldre upplever att pensionen är något positivt då stressen minskar 

och mer tid finns för sig själv. Under de första åren som pensionär upplevs mindre 

emotionella problem och ensamhet. Ofta är de yngre äldre engagerade i föreningsliv, 

fritidsaktiviteter och olika hobbys (Skoog, 2002). Sexualitet hos äldre är belagt med tabu 

och det har länge funnits myter om att äldre personer är asexuella (Skoog, 2002; Gott & 

Hinchliff, 2003). Det finns en syn på äldre män som asexuella men om de visar ett intresse 

av sex ses de som snuskgubbar (Sandberg, 2011).   

 

Skoog (2002) menar att en mängd olika studier visar på att sexualitet finns hos äldre och att 

den är viktig för de äldres välbefinnande och livskvalitet. Med stigande ålder är det en 

mindre andel som har samlag men män har en högre aktivitet än kvinnor. Tillgång till fast 

partner har stor betydelse för det sexuella beteendet. Ett sätt för äldre att minska sexuella 

spänningar som uppkommit på grund av sjukdom eller dödsfall hos partnern är onani. Äldre 

som är sexuellt aktiva har bland annat visat sig vara mer utåtriktade, aktiva, ha mer psykisk 

energi, ha större socialt umgänge och hobbys. Äldre män som är sexuellt aktiva har visat sig 

ha bättre syreupptagningsförmåga och ventilationskapacitet än de män som inte är sexuellt 

aktiva (Skoog, 2002). 

 

Sandberg (2011) har i sin doktorsavhandling utgått från mäns egna upplevelser och tankar 

när det gäller att bli äldre, maskulinitet och sexualitet. Maskulinitet och manlig sexualitet 

förklarar männen som kaxighet, överlägsenhet och att vara sexuellt självisk. Dock vill de 

koppla ihop det med yngre ålder. De menar att efter att ha åldrats och nått högre ålder har 

de distanserat sig från det och istället mognat, blivit mer omtänksamma, utvecklats sexuellt 

och blivit mer erfarna. De menar också att de har lärt sig mer om den kvinnliga kroppen och 

om vad en kvinna vill ha. Flera män berättar att genom att ha åldrats har de upplevt 

kroppsliga förändringar vilket har lett till skillnader i hur sex och sexualitet upplevs i senare 

delen av livet. Detta kan vara viktökning, sjukdomar och krämpor som exempelvis; 

impotens, diabetes, prostatacancer, stela leder, ryggproblem eller sköra slemhinnor hos den 

kvinnliga partnern. Alla män i studien upplever någon förändring gällande att kunna få 

erektion. Trots förändringar som gör det svårare att utföra sex menar männen att deras sexliv 

inte ska ses som avslutat. De äldre männen uttrycker att sex är mycket mer än bara samlag 

exempelvis oralsex, ömsesidig onani, kyssar, smek, kramar, hålla om varandra och duscha 

tillsammans. Intimitet och beröring är viktigt för männen och kroppens roll är tydlig och 

betydelsefull. Istället för att se den förändrade kroppen som felaktig försöker männen se nya 

möjligheter och skapa nya vägar till lust. Vissa män uttrycker att penisens storlek har 

betydelse för maskuliniteten, likaså erektionen och potensen. Dessa män menar att samlag 

är viktigt och ibland till och med avgörande. För många av männen kunde intimitet och 

beröring existera men i samband med en önskan om att ändå kunna få erektion och kunna 

ha samlag. De menar att erektion behövs för att kunna tillfredsställa den kvinnliga partnern. 

Då det finns förändringar som gör att erektion inte kan uppstå upplever männen besvikelse 

och de känner även en oro kring kvinnornas besvikelse. De känner en stress över att kunna 

ge kvinnan orgasm då de menar att orgasmen är det som sexualitet och sexuell aktivitet 
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handlar om. Impotens kan således ses som ett problem då det hindrar män från att vara den 

önskvärda älskare som de strävar efter att vara. Även de männen som föreslagit andra 

sexuella metoder än samlag hade en oro och ångest över deras sexuella funktion. Manlighet 

är centralt i äldre mäns konstruktioner av sig själva och hur de ser på sin sexualitet 

(Sandberg, 2011). 

 

Sjuksköterskans kommunikation med patienter om sexualitet 

I en studie gjord av Saunamäki, Andersson och Engström (2010) där 88 sjuksköterskor 

deltagit framkommer det att 90 % av de tillfrågade förstår och är medvetna om hur 

patienternas sjukdomar påverkar sexualiteten. Trots detta är det 80 % av de tillfrågade som 

inte tar sig tid att ta upp och diskutera frågor kring sexualitet med patienten. Äldre 

sjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistutbildning känner sig mer bekväma med att 

kommunicera kring sexualitet med patienten jämfört med yngre sjuksköterskor och/eller de 

med endast grundutbildning (Saunamäki et al., 2010). Att kommunicera kring frågor om 

sexualitet är en utmaning och svårt för sjuksköterskor (Saunamäki & Engström, 2012). 

Faktorer som påverkar att sexualitet inte kommer på tal är brist på; tid, stöd i utarbetade 

rutiner på arbetsplatsen och plats för privata samtal. Även fördomar står i vägen. Vissa 

sjuksköterskor anser att det är någon annans ansvar att kommunicera kring sexualitet och att 

ämnet är tabu. Det finns dock sjuksköterskor som lyfter ämnet sexualitet då de känner starkt 

att de vill hjälpa patienten. Sjuksköterskor som är medvetna om att ta ansvar och lyfta ämnet 

bidrar till positiva upplevelser för både patienter och sjuksköterskor. De sjuksköterskor som 

har kunskap om sexualitet och ser hur den kan hjälpa patienter är de som tar ett ansvar för 

att lyfta sexuella frågor. Speciellt manliga patienter kan ta till en lättsam humoristisk jargong 

när de berör ämnet sexualitet. En del sjuksköterskor anser att det är viktigt att möta detta och 

samtala kring sexualitet på ett liknande sätt men ändå vara medvetna om allvaret bakom 

(Saunamäki & Engström, 2012). Det är viktigt att vårdpersonal har en accepterande attityd 

gentemot sexualitet hos äldre (Skoog, 2011).  

 

Hälsa 

Hälsa kan definieras som ett tillstånd av sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande 

integrerat hos organismen (Eriksson, 1989). Hälsa innebär inte nödvändigtvis frånvaro av 

sjukdom/krämpor och sundhet och frisk kropp kan ändå betyda att människan mår dåligt. 

Eriksson (1989) visar i sitt hälsokors att människan kan vara i olika hälsopositioner vid olika 

situationer (figur 1). I position A och D finns objektiva tecken på ohälsa, i position A 

upplever människan trots det hälsa men i position D upplevs verklig ohälsa. I position B och 

C finns inga objektiva tecken på ohälsa, men trots det upplevs ohälsa i position C medan i 

position B känner människan verklig hälsa. Hälsobegreppets subjektiva dimension utgörs av 

välbefinnande och den objektiva utgörs av sundhet och friskhet. Sundhet innebär ett 

hälsosamt liv och är kopplat till den psykiska hälsan. Friskhet innebär att den biologiska 

kroppen fungerar som den ska och är kopplat till fysisk hälsa. När individen upplever 

välbehag infinner sig välbefinnande. För upplevelsen av hälsa är välbefinnandet en viktig 

känsla (Eriksson, 1989).  
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Figur 1. De olika hälsopositionerna (Eriksson, 1989, s.46).  

 

Det fornsvenska ordet haelsa som betyder hel är ursprunget till ordet hälsa (Eriksson, 1989). 

Hälsa är naturligt och ursprungligt hos människan. När människan mött olika slag av hinder 

som hon försökt bemästra med större eller mindre framgång blir ohälsa en följd. En svår 

sjukdom kan leda till att människan börjar värdera sin hälsa och kämpa för den. Förmågan 

att uppfatta sig som en verklig människa är den mest avgörande grunden för att människan 

ska kunna uppleva hälsa. Människans egen existens och varande behöver bli bekräftat för 

att ett intresse av att upprätthålla hälsa ska infinna sig. Avgörande för människans väg, 

utveckling och hälsa är medvetenheten om sina innersta begär. Dessa begär blir en rörelse 

mot det som människan längtar efter, har lust till eller är intresserad av. Begär är inte enbart 

behovstillfredsställelse utan mer dynamiskt och utgör en större drivkraft för hälsa (Eriksson, 

1989). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sexualitet finns med genom hela människans liv. När äldre män drabbas av prostatacancer 

kan deras sexualitet påverkas på grund av behandlingar och biverkningar. Tidigare forskning 

påvisar hur prostatacancer leder till erekil dysfunktion och hur det påverkar män. Det är inte 

lika ingående studerat vad äldre män har för erfarenheter gällande hur hela sexualiteten 

påverkas vid sjukdomen. Problem med sexualitet orsakad av ohälsa och sjukdom tas sällan 

upp av sjuksköterskor med patienter. Det är viktigt att få en övergripande bild utifrån 

patientens perspektiv, av äldre mäns erfarenheter när sexualiteten påverkas vid 

prostatacancer. Detta för att ge sjuksköterskor insikt i vad som är viktigt att ta upp med 

patienten när det gäller sexualitet, för att förbättra omvårdnaden.  
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa äldre mäns erfarenheter när sexualiteten 

påverkas vid prostatacancer.  

 

METOD  

Metoden är en litteraturbaserad studie grundad på kvalitativ forskning beskriven av Friberg 

(2012). Kvalitativ forskning har som syfte att undersöka upplevelser och erfarenheter med 

målet att få ökad förståelse. Varje enskild kvalitativ studie har ett värde men ett ännu större 

kunskapsvärde kan genereras genom att sammanställa flera studiers resultat. En ny kunskap 

angående ett visst fenomen kan då uppnås. Detta görs i en kvalitativ litteraturbaserad studie 

där en sammansatt kunskap och förståelse om ett specifikt fenomen skapas. Alla studier som 

studeras och sammanställs behandlar samma fenomen. Avsikten med en kvalitativ 

litteraturbaserad studie är att det genererade resultatet ska användas i den kliniska 

verksamheten (Friberg, 2012).  

 

Urval 

Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Inklusionskriterier var artiklar 

som granskats det vill säga peer reviewed, publicerats mellan år 2000-2014 och de skulle 

beröra äldre män (>65år), prostatacancer och sexualitet. Artiklarna skulle vara primärkällor. 

Det innebär att de utgörs av ett vetenskapligt originalarbete och är förstahandsinformation 

(Kristensson, 2014). Ingen avgränsning gjordes angående i vilket land studien gjorts. 

Artiklar som inte utgick från patientperspektiv exkluderades.   

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i databaserna Cinahl, Medline (PubMed) och Worldcat local 

(Tabell 1), vilka är lämpliga databaser för omvårdnadsforskning (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Sökorden som användes var; prostate cancer, sexuality och experience. 

Sökorden togs fram utifrån syftet och problemformuleringen. Boolesk sökteknik användes 

för att kombinera sökorden. Denna teknik var bra att använda när mer än ett sökord användes 

och då ett visst samband mellan sökorden uppnåddes. Ord som till exempel AND, OR eller 

NOT kan användas (Östlundh, 2012). För att möjliggöra större antal träffar och få med 

sökordets alla böjningsformer rekommenderar Östlundh (2012) att använda trunkering, detta 

görs genom att använda ordstammen och avsluta med ett trunkeringstecken exempelvis en 

asterisk. När en hanterbar mängd träffar uppnåddes lästes samtliga titlar och en bedömning 

gjordes om artikeln var relevant gentemot syftet. I nästa steg lästes abstract på dessa artiklar. 

Därefter valdes 15 artiklar ut som lästes i sin helhet. I databasen DIVA fanns examensarbeten 

som berörde prostatacancer och sexualitet, via dessa arbetens referenslistor påträffades 

ytterligare fyra relevanta artiklar som lästes i sin helhet. Detta sätt att finna artiklar på kallas 

snowballing (SBU, 2010).  Av dessa 19 artiklar var det åtta som föll bort på grund av att de 
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inte överensstämde med inklusionskriterierna. Utefter frågor som Friberg (2012) föreslår 

(Bilaga 1) kvalitetsgranskades de återstående 11 artiklarna var för sig och oberoende av 

varandra. Utöver frågorna togs även hänsyn till om artiklarna gjort etiska överväganden. 

Totalt kom nio artiklar att inkluderas i studien.  

 

Tabell 1. Sökmatris 
Datum Databas Sökord Träffar 

Totalt 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

Kvalitets-

granskade 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

2014-

11-04 

Cinahl 

 

Published 

Date: 

20000101-

20141104 

prostate 

cancer* 

AND 

sexuality* 

103 23 6 3 3 

2015-

01-20 

Medline 

(Pubmed) 

 

Published 

Date: 

20000101-

20141231 

prostate 

cancer* 

AND 

sexuality* 

144 16 4 3 3 

2015-

01-21 

Worldcat 

local 

 

Published 

Date: 

20000101-

20141231 

prostate 

cancer* 

AND 

sexuality* 

AND 

experience* 

158 10 4 1 1 

2015-

01-21 

Cinahl 

 

Published 

Date: 

20000101-

20141231 

prostate 

cancer* 

AND 

sexuality* 

AND 

experience* 

33 8 1 0 0 

2015-

01-21 

Snowballing 

 

Published 

Date: 

20000101-

20141231 

 4 4 4 4 2 

 

Analys 

Datamaterialet analyserades efter en modell beskriven av Friberg (2012). Friberg (2012) 

menar att de valda artiklarna utgör en helhet där resultaten ska sönderdelas till delar för att 

finna bärande aspekter. Dessa bärande aspekter ska sammanfogas till en ny helhet som ska 



 

10 

 

bilda den nya studiens resultat. Det är viktigt att under hela analysarbetet hålla syftet i minnet 

(Friberg, 2012). Datamaterialet lästes flera gånger med fokus på resultaten för att få en 

känsla för helheten. Friberg (2012) menar att det är viktigt med följsamhet och öppenhet läsa 

artiklarna i sin helhet, detta för att kvalitativa studier har olika metodologiska och 

kunskapsteoretiska utgångspunkter. Därefter identifierades nyckelfynd i varje studies 

resultat. Det som var mest framträdande i resultatet togs fram i relation till studiens syfte. 

En sammanställning gjordes enskilt av respektive författare över varje artikels resultat för 

att få en schematisk överblick. Därefter lästes detta gemensamt av författarna. 

Sammanställningarna markerades med en färg i marginalen och klipptes isär. Likheter och 

skillnader identifierades och sorterades in i olika högar. Sådant som inte svarade mot syftet 

lades i ett kuvert som benämndes papperskorg. Material med liknande innehåll fördes 

samman och bildade nya övergripande kategorier. Detta skedde genom en pendling mellan 

studiernas text och abstraktioner i form av framväxande kategorier och underkategorier. Två 

kategorier med två underkategorier identifierades vilket utgjorde den nya helheten. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Svenska forskningsartiklar ska ha följt Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), för att den enskilda 

människan ska skyddas. Internationellt finns det etiska koder som ska följas (Kjellström, 

2012). Under kvalitetsgranskningen kontrollerade författarna att etiska ställningstaganden 

gjorts i artiklarna. Författarna har valt att endast använda artiklar som har tillstånd från etisk 

nämnd eller påvisar att etiska överväganden gjorts. Detta ökar det vetenskapliga värdet 

(Forsberg & Wengström, 2008). Medicinska forskningsrådet (2003) beskriver att fabricering 

och plagiering av datamaterialet eller förvrängning av forskningsprocessen eller på annat 

sätt innebär fusk och ohederlighet inom forskning. Detta har inte förekommit i denna studie. 

Författarna har refererat tydligt och korrekt, och följt noggrant studiens metod.  
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framträdde två kategorier med fyra underkategorier (Tabell 

2). Resultatet belyser äldre mäns erfarenheter när sexualiteten påverkas vid prostatacancer.  

 

Tabell 2.  Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategori 

 

Underkategori 

Inte kunna leva upp till den maskulina 

normen 

Feminiserad kropp 

 

Försämrad sexuell förmåga 

Förändrad närhet i relation till andra Förlorat sexliv 

 

Strävan efter en ny intimitet 

 

 

Inte kunna leva upp till den maskulina normen 

Att inte kunna leva upp till den maskulina normen handlar om att sjukdom, behandling och 

biverkningar försvagade männens maskulinitet vilket bidrog till en förvirrad situation. 

Männen upplevde oro och de tvingades att omdefiniera sig själva. Detta innefattar 

feminiserad kropp och försämrad sexuell förmåga. 

 

Feminiserad kropp  

I och med behandlingen förändrades männens kroppar och blev mer feminina genom att 

penis blev mindre (Navon & Morag, 2003; Hamilton, Chambers, Legg, Oliffe & Cormie, 

2015; Klaeson, Sandell & Berterö, 2012), brösten förstorades, de lade på sig vikt över stuss 

och lår och tappade behåring på bröst, ben och armar (Navon & Morag, 2003). De upplevde 

värmevallningar och humörsvängningar (Hamilton et al., 2015; Chapple & Ziebland, 2002). 

Dessa bieffekter påminde männen om vad deras fruar gick igenom vid klimakteriet (Chapple 

& Ziebland, 2002). Upplevelser av avsky, självförakt (Navon & Morag, 2003), känslor av 

värdelöshet och negativa tankar kring deras maskulinitet förekom (Hamilton et al., 2015). 

Situationen upplevdes som förvirrande men genom att se sig själva som könlösa kunde detta 

mildras (Navon & Morag, 2003). På grund av den feminiserade kroppen upplevdes en oro 

över att inte kunna leva upp till normen kring den maskulina sexualiteten som är starkt 

förknippad med penetration, erektion och klimax (Hamilton et al., 2015). Till en början hade 

de tron om att de att de skulle kunna kämpa emot behandlingens fysiska biverkningar. Detta 

genom att använda sina maskulina egenskaper såsom beslutsamhet, kompromisslöshet och 

kämpaglöd. Vad de inte hade kunnat förutse var att behandlingen även påverkade dessa 

egenskaper. Vissa av männen upplevde att de maskulina egenskaperna förlorades helt, de 

upplevde det som att de inte längre var män (Bokhour, Clark, Inui, Silliman & Talcott, 2001; 

Chapple & Ziebland, 2002; Ervik & Asplund, 2012; Navon & Morag, 2003). En man 

jämförde sig som en eunuck (Ervik & Asplund, 2012), en annan kände sig som en 

hermafrodit och en man upplevde att han inte längre kunde uppfylla sin roll som make 
(Chapple & Ziebland, 2002). Vissa män upplevde att maskuliniteten delvis förändrades 
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(Berterö, 2001). Upplevelser av att vara en försvagad, halv och stympad man framkom 

(Bokhour et al., 2001; Hedestig, Sandman, Tomic & Widmark, 2005; Klaeson et al., 2012). 

 

Den feminina kroppen doldes genom att bära löst sittande och heltäckande kläder. Männen 

kom med olika bortförklaringar när vänner frågade om deras viktuppgång, nya klädstil och 

om varför de hade värmevallningar (Navon & Morag, 2003). 

 

Försämrad sexuell förmåga 

För männen handlade det inte bara om kroppsliga förändringar utan också om hur de såg på 

sig själva som män (Berterö, 2001). De upplevde att den sexuella förmågan var en stor del 

av det som definierar dem som män. Männen ifrågasatte sin maskulinitet för att de inte längre 

blev upphetsade av attraktiva kvinnor, vilket de tidigare sett som en del av att vara man 

(Bokhour et al., 2001). När den sexuella förmågan förlorades på grund av behandling och 

biverkningar upplevdes en brist i maskuliniteten (Bokhour et al., 2001; Jakobsson, Hallberg-

Rahm, & Lovén, 2000) och detta gjorde att de försökte omdefiniera sig själva som män. 

Känslan av att inte kunna prestera sexuellt provocerade fram frågor kring deras manlighet. 

De ifrågasatte sin egen identitet som män (Bokhour et al., 2001). De reflekterade över 

betydelsen av att vara man och det nära samband som finns mellan maskulinitet och sexuell 

prestation (Ervik & Asplund, 2012). Om partnern förstod att männens förändringar i 

sexualiteten var orsakade av behandling bidrog det till att minska oron kring att vara en 

otillräcklig man (Hamilton et al., 2015). 

 

För att avleda folks uppmärksamhet från deras upplevda försvagade maskulinitet spelades 

ett skådespel där typiska maskulina karaktärsdrag förstärktes. Detta gjordes bland annat 

genom att demonstrera pålitlighet, behärskning och att agera på ett gentlemannamässigt sätt. 

Att flirta med kvinnor och delta i samtal om sex med andra män där skämt om impotens 

förekom var också sätt att förstärka de maskulina karaktärsdragen på (Navon & Morag, 

2003). Männen upplevde att andra män ofta ser det som beundransvärt att vara viril och 

framgångsrik gällande det motsatta könet. Detta upplevde de som besvärligt och därför 

spelade de en maskulinitet främst i dessa sammanhang, exempelvis genom att använda en 

macho-jargong och skämta sexistiskt om kvinnor (Klaeson et al., 2012).  

 

Förändrad närhet i relation till andra 

 

Förändrad närhet i relation till andra handlar om att mäns sexliv, libido sexuella fantasier 

och subtila sexuella närvaro avtar. Vissa män undviker intima situationer medan andra hittar 

nya vägar. Detta innefattar förlorat sexliv och strävan efter en ny intimitet. 

 

Förlorat sexliv 

Behandlingen gjorde att männen upplevde att deras sexliv med partnern upphörde (Berterö, 

2001). Det framkom även att män upplevde att de sexuella relationerna blev ojämlika mot 

innan diagnosen, i och med att de inte längre kunde genomföra samlag eller alltid uppnå 

orgasm (Klaeson et al., 2012). Vissa män upplevde att den erektila dysfunktionen var ett 
hinder för att kunna komma nära sin partner fysiskt och känslomässigt. De såg samlag som 

det enda möjliga sättet att uppnå intimitet på (Bokhour et al., 2001) och när samlag inte 
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kunde genomföras avtog sexlivet helt (Jakobsson et al., 2000). Vissa män upplevde att de 

saknade information om hur de kunde vara sexuellt aktiva förutom genom samlag 

(Jakobsson et al., 2000). Inkontinens upplevdes vara en orsak till att sexlivet med partnern 

avtagit då det sågs som ett hinder till samlag. Dessa män kände att nära fysisk kontakt var 

omöjlig då de var rädda för att framstå som smutsiga och ofräscha (Berterö, 2001). De som 

hade kateter upplevde också att sexlivet med partnern upphörde och de kämpade med 

känslor som förödmjukelse och att vara till åtlöje (Jakobsson et al., 2000). Det fanns män 

vars partner kände avsmak för dem vilket bidrog till att de exempelvis skaffade separata 

sovrum, de kunde då leva vidare sida vid sida men utan intimitet och sexliv. Utanför 

hemmets väggar eller bland vänner spelades en intimitet (Navon & Morag, 2003).  

 

Männen upplevde en rädsla att inte kunna prestera sexuellt och undvek därför intima 

situationer med sin partner för att slippa hamna i en potentiellt pinsam situation. Fysisk 

intimitet med partnern var inte längre en lika bekväm och bekant upplevelse (Bokhour et al., 

2001). Att inte kunna genomföra samlag gjorde att det fanns en oro över att inte kunna 

tillfredsställa partnern (Hamilton et al., 2015). Männen ville inte ge sina partners falska 

förhoppningar och var därför reserverade gentemot dem, de gick inte längre än till att pussas 

och kramas (Jakobsson et al., 2000). 

 

Det upplevdes att behandlingen inte bara tog bort erektionen utan även hela deras libido 

(Navon & Morag, 2003; Jakobsson et al., 2000; Bokhour et al., 2001; Chapple & Ziebland, 

2002). Männen kunde uppleva avsmak för allt som hade med sex att göra (Chapple & 

Ziebland, 2002). Att tappa lusten uttrycktes som att vara en av de värsta bieffekterna av 

behandlingen. En man uttryckte att det värsta var att han inte hade någon lust att ligga med 

sin partner längre (Ervik & Asplund, 2012). Behandlingen tog bort erotiska fantasier och 

drömmar (Navon & Morag, 2003). De upplevde inte längre någon njutning i att fantisera om 

kvinnor och möjliga sexuella möten (Bokhour et al., 2001). De tänkte inte längre på sex 

(Jakobsson et al., 2000). De upplevde att de förlorat ett vardagligt nöje och en känsla av 

upprymdhet. De sexuella fantasierna upplevde männen varit en stor del av deras liv, även 

för de män som levde i en parrelation. Detta gjorde att de upplevde känslor av förlust och 

sorg. Tidigare hade en subtil närvaro av sexualitet i interaktioner med kvinnor funnits. De 

hade varit mottagliga och uppmärksamma för ett möjligt sexuellt möte med kvinnor även 

om de inte alltid haft intentionen att inleda något (Bokhour et al., 2001). Männen hade tappat 

sitt sexuella självförtroende och upplevde en förändrad självkänsla i och med sin förlorade 

lust (Bokhour et al., 2001; Klaeson et al., 2012). Den subtila sexuella närvaron upplevdes 

vara försvunnen, vilket orsakade förändringar i samspelet med kvinnor. Detta var speciellt 

tydligt för de män som levde ensamma (Bokhour et al., 2001).  

 

Männen upplevde att på grund av deras ålder var sexlivet påverkat redan innan diagnosen, 

likväl kunde sexuella dysfunktioner ha orsakats av det naturliga åldrandet (Berterö, 2001; 

Navon & Morag, 2003; Klaeson et al., 2012; Hamilton et al., 2015). Detta gjorde att det 

fanns en acceptans att sexlivet var påverkat (Klaeson et al., 2012). Männen upplevde att det 

hade varit ett större problem om de varit yngre (Chapple & Ziebland, 2002; Hamilton et al., 

2015). En man uttryckte att det var positivt att ha fått sjukdomen i mogen ålder i stället för 

när han var yngre då förväntningar fanns på att familj skulle bildas (Berterö, 2001). 
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Strävan efter en ny intimitet  

Ett sätt att återfå intimiteten på var via hjälpmedel som ett försök till att få erektion. Männen 

upplevde penetration som viktigt för att kunna uppnå intimitet (Klaeson et al., 2012; 

Bokhour et al., 2001; Hedestig et al., 2005). Tyvärr fanns det män som upplevde att de inte 

kunde ta till sig hjälpmedlen. De upplevde att det var obekvämt att använda sig av 

hjälpmedel för att de var tvungna att arrangera allt i förväg. Det framkom också att de var 

rädda för negativa bieffekter. Dessa upplevelser gjorde att motivationen till samlag minskade 

(Klaeson et al., 2012). Hjälpmedlen bidrog till känslor av sårbarhet, tafatthet och att sexlivet 

var onaturligt (Bokhour et al., 2001). Hjälpmedlen kunde även upplevas som ett hinder för 

upphetsning och intimitet (Hedestig et al., 2005).   

 

Vissa män hittade nya sätt till intimitet och sexuell tillfredsställelse när de inte längre kunde 

genomföra samlag (Klaeson et al., 2012; Bokhour et al., 2001). Den minskade sexuella 

lusten gjorde att de kunde slappna av, sakta ned och njuta av sin partner på andra sätt. 

Männen uppvisade sensualitet och uppskattning på ett nytt sätt och intimitet kunde istället 

uttryckas i den dagliga omsorg paren gav varandra (Klaeson et al., 2012). Männen och deras 

partners upplevde att det fanns andra sätt att vara sexuellt aktiva på tillsammans men det 

krävde fantasi och kreativitet (Berterö, 2001).  

 

Att umgås, att känna sig uppmuntrade och bekväma och att associera och samtala om 

sexualitet med nära manliga vänner upplevdes också som ett nytt sätt att nå intimitet på 

(Klaeson et al., 2012). För att hitta nya vägar till intimitet var stöd och tillit från partnern 

viktigt (Klaeson et al., 2012; Navon & Morag, 2003). De män som inte upplevde stöd eller 

tillit från vare sig partner eller vän upplevde låg självkänsla och rädsla vilket gjorde att deras 

välmående påverkades negativt. De upplevde frustration, stigmatisering och ensamhet 

(Klaeson et al., 2012).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av litteraturbaserad studie grundad på kvalitativ forskning upplevdes av författarna som 

relevant för syftet eftersom kvalitativa studier är bra när erfarenheter ska belysas. Författarna 

anser att studiens syfte besvarades med hjälp av denna metod. Tiden upplevdes vara rimlig 

för examensarbetets omfattning och arbetet följde den planerade tidsplanen. En alternativ 

metod för att undersöka upplevelser är intervjuer. Detta för att fördjupa förståelsen för 

fenomenet, då deltagarna får möjlighet att uttrycka sina erfarenheter med egna ord 

(Danielson, 2012). Inom tidsramen för denna studie upplevde författarna dock inte att det 

var genomförbart.  

 

Flera databaser som har omvårdnadsfokus användes för att söka artiklar. Chansen att finna 

relevanta artiklar och stärka arbetets trovärdighet ökar genom att använda flera databaser 

(Henricsson, 2012). Bra antal träffar uppnåddes med sökorden som togs fram utifrån syfte 

och problemformulering. Henricsson (2012) menar att om artiklar med samma design väljs 

så ökar trovärdigheten ytterligare. Sökningarna gav inte tillräcklig mängd artiklar med 

samma design för att det skulle kunna möjliggjorts i detta examensarbete.  

 

Alla artiklarna kvalitetsgranskades av båda författarna. Henricsson (2012) menar att det 

stärker trovärdigheten. Författarna upplevde god kvalitet på de inkluderade artiklarna. De 

artiklar som inte svarade tillräckligt väl mot kvalitetsgranskningsmallen exkluderades. Vissa 

av de inkluderade artiklarna hade en bristfällig metodbeskrivning men det framkom tydligt 

att forskningsmetoden var kvalitativ, därför inkluderades de. Det fanns i början en önskan 

om att finna 10-14 artiklar men endast nio artiklar var relevanta. Innehållet i de nio 

inkluderade artiklarna hade tillräcklig datamängd för analys.  

 

Resultatet kan ha påverkats av författarnas förförståelse. För att stärka pålitligheten i studien 

ska förförståelsen diskuteras och reflekteras mellan författarna innan dataanalysen 

genomförs (Henricsson, 2012). Ingen förförståelse diskuterades innan analysarbetet 

påbörjades men författarna strävade efter att vara objektiva under analysen och förde en 

dialog med varandra. Den öppna dialogen gjorde att förförståelsen i minsta mån påverkade 

resultatet.  

 

Att författarna sammanställde hälften var av de inkluderade artiklarnas resultat ledde till 

reflektion över studiens trovärdighet. Det skulle kunna finnas en risk att viktigt material 

förlorades när sammanställningarna gjordes individuellt, författarna kände dock tilltro till 

varandra och uppskattade att denna risk var minimal. Resterande delar av analysarbetet 

gjorde författarna tillsammans. Detta stärker studiens trovärdighet (Henricsson, 2012). 

Författarna upplevde att det var enkelt att analysera datamaterialet med hjälp av 

analysmodellen beskriven av Friberg (2012). En utomstående läste och granskade resultatet 

under arbetets gång vilket Henricsson (2012) menar stärker trovärdigheten. Detta hjälpte 

författarna att se på sitt arbete utifrån ett annat perspektiv vilket möjliggjorde förbättringar. 

 
Alla inkluderade artiklar har sitt ursprung i västvärlden och då västvärldens länder 

uppskattas ha likartade sjukvårdssystem bedömdes resultatet vara tillämpbart i Sverige. 
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Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att när sexualiteten påverkas vid prostatacancer upplever äldre 

män att de inte kan leva upp till den maskulina normen och att de får en förändrad närhet i 

relation till andra. En feminiserad kropp och en försämring av den sexuella förmågan 

ifrågasätter normen av att vara en man. Att männen inte kan leva upp till den maskulina 

normen orsakar känslor av illabefinnande. Detta är i linje med Fergus, Gray och Fitch (2002) 

studie som menar att män upplever depression och känslor av att vara tillintetgjord när 

maskuliniteten och den sexuella förmågan förändras vid prostatacancer. Elliot, Latini, 

Walker, Wassersug och Robinson (2010) konstaterar att män blir stressade, störda och 

provocerade av sina feminiserade kroppar. Historiskt sett har de maskulina egenskaperna 

dominerat och män har gynnats vad gäller makt och inflytande vilket har påverkat hur 

manligt och kvinnligt förväntas vara idag (Heberlein, 2004). Enligt Schippers (2007) är 

femininitet alltid oönskat och underställt jämfört med maskulinitet. När män förkroppsligar 

typiskt feminina drag utsätts de för stigmatisering och straffas socialt för att de bryter mot 

normen. De straffas för att upprätthålla de rådande normerna och för att den maskulina 

dominansens ställning ska behållas intakt (Schippers, 2007). Detta kan anses ha betydelse 

för att männen upplever sin feminisering som negativ och gör det svårare för dem att hantera 

sin situation. Det framkommer i resultaten att männen upplever att den sexuella förmågan 

anses som viktig för maskuliniteten. Fergus et al. (2002) menar att när sexuell dysfunktion 

uppstår upplever män att de inte längre kan mäta sig med andra män och leva upp till 

samhällets förväntningar på dem som män. 

 

Enligt Tornstam (1997) innebär gerotrancendensteorin att åldrande kan medföra att 

människans förhållningsätt gentemot kroppsliga konventioner ändras. En kropp som 

förändras med åldern kan upplevas som positivt och något utvecklande. I resultaten 

framkommer att männen upplever sina kroppsliga förändringar som negativa och svåra att 

acceptera. Detta kan anses bero på att kroppen inte förändras på grund av normalt åldrande 

utan på grund av sjukdom och behandling och att förändringen går emot rådande normer i 

samhället. Resultaten tydliggör att männen upplever det som viktigt att följa de maskulina 

normer som finns i samhället. Detta säger emot Tornstams (1997) gerotrancendensteori som 

menar att äldre inte är lika noga med att följa sociala konventioner och inte är rädda för att 

göra bort sig.  

 

Ohälsan som männen upplever kring att inte kunna leva upp till den maskulina normen kan 

ha sin grund i olika orsaker. Ur ena perspektivet kan det anses vara normen för hur en man 

ska vara enligt samhället som skapar en upplevd ohälsa och en känsla av illabefinnande. 

Detta trots frånvaro av objektiva dysfunktionella yttringar. Eriksson (1989) menar att en 

frisk kropp ändå kan må dåligt. Männen hamnar då i position C i hälsokorset av Eriksson 

(1989). Om inte samhället haft dessa normer om manligt och kvinnligt så skulle det finnas 

en möjlighet att männen inte upplevt ohälsa i samma utsträckning. Om samhället skulle varit 

fritt från normer skulle männen kunna hamna i position B och uppleva verklig hälsa och 

uppnå en känsla av välbefinnande angående deras maskulinitet. Ur det andra perspektivet 

kan det handla om att männen inte kan leva upp till den maskulina normen på grund av de 
kroppsliga och sexuella dysfunktionerna som männen har och därför upplever en verklig 

ohälsa. Eriksson (1989) menar att förekomst av objektiva dysfunktionella yttringar orsakar 

verklig och upplevd ohälsa, därför anses männen hamnar i position D i hälsokorset. Ur båda 

synvinklarna uppfattas det som att männen upplever illabefinnande.   
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Av resultaten framkommer även att männens närhet i relation till andra är förändrad vilket 

innefattar ett förlorat sexliv och en strävan efter en ny intimitet. Männen lyckas eller 

misslyckas i olika grad att finna ny intimitet. Kiecolt-Glaser och Newton (2001) menar att 

när intima relationer påverkas kan det leda till ohälsa och att ohälsa kan lindras genom bra 

intima förhållanden.  

 

Männens intimitet anses förändras vid prostatacancer och när behandling påverkar deras 

möjlighet att kunna utföra samlag undviker de intima relationer. Enligt Elliot et al. (2010) 

innebär det att en minskad kvalitet på sexlivet med partnern kan resultera i att män drar sig 

undan både fysisk och känslomässig intimitet. En försämring i intimiteten kan vara mer 

destruktivt för män än att förlora möjligheten till samlag. Utifrån hälsokorset av Eriksson 

(1989) uppfattas det som att männen upplever en verklig ohälsa på grund av att objektiva 

dysfunktionella yttringar påverkar närheten i relation till andra, männen hamnar i position D 

i hälsokorset.  

 

Utan stöd och tillit är det svårt för männen att hitta nya vägar till intimitet. Avsaknaden av 

stöd och tillit gör att de upplever ett illabefinnande. Kiecolt-Glaser och Newton (2001) 

menar om stöd finns i förhållanden främjar det hälsa och gör att det lättare går att hantera en 

svår situation. En slutsats som kan dras är att nya sätt till intimitet är viktigt för att männen 

ska kunna uppleva hälsa. Lindau och Gavrilova (2010) samt McAuliffe, Bauer och Nay 

(2007) menar att hälsa och livskvalitet stärks när sexuell aktivitet existerar i en hög ålder, 

det bidrar till att den övriga hälsan bevaras. Om männen lyckas uppnå ny intimitet, med hjälp 

av stöd och tillit från partnern, kan upplevd hälsa uppnås och de hamnar då i position A i 

hälsokorset av Eriksson (1989). 

 

Vid högre ålder finns en större acceptans att närheten i relation till andra är förändrad. Detta 

är i linje med Tornstams (1997) gerotrancendensteori som innebär att individens upplevelse 

av sig själv ständigt utvecklas och förändras och därigenom kan kvaliteter som tolerans och 

acceptans öka med högre ålder.  

 

Resultaten tydliggör att vid prostatacancer upplever männen att de inte kan leva upp till den 

maskulina normen och att de får en förändrad närhet i relation till andra. Saunamäki, 

Andersson och Engström (2010) menar att sjuksköterskor vet om att problem med 

sexualiteten kan uppstå i samband med sjukdom men trots detta är det få sjuksköterskor som 

väljer att lyfta dessa frågor med patienten. Sexualiteten bemöts inte i vården i den 

utsträckning det borde och här har sjuksköterskan en viktig uppgift att fylla. För att 

introducera sexualitet med patienten behövs en dialog där sjuksköterskan ställer öppna 

frågor och samtalet inte riskerar att avslutas på grund av ett nej-svar från patienten (Evans 

& Stapley, 2010). Orsaker till att sjuksköterskor inte talar om sexualitet med patienter kan 

vara blygsamhet, genans, konservativ syn och upplevelser av bristande kunskap (Quinn & 

Browne, 2009; Brown, Lubman & Paxton, 2008). För att undvika känslor av genans för både 

sjuksköterska och patient kan skriftlig information användas för att inleda ett samtal 

angående ämnet (Gott, Galens, Hinchliff & Elford, 2004). Det är viktigt att som 

sjuksköterska vara medveten om egna attityder och fördomar för att förhindra diskriminering 

och möjlig påverkan på vården (Rana, Kanik, Özcan & Yuzer, 2005). För att sjuksköterskor 

ska bli trygga och få bättre självförtroende gällande sexualitet, behövs det mer utbildning 

(Magnan, Reynolds & Galvin, 2005). Johnson (1996) menar att sjuksköterskan ska undvika 

att ha förutfattade meningar och anta att sexualitet är en icke-fråga för äldre kroniskt sjuka. 
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Att särskilja och förringa äldre och deras behov är diskriminerande, de ska ses som vilka 

individer som helst.  

 

Relaterat till hälsokorset av Eriksson (1989) konstateras det att sjuksköterskeprofessionen 

har betydelse för om männen ska kunna uppnå upplevd hälsa, position A samt verklig hälsa, 

position B. Om sjuksköterskan lyckas bemöta männens problem med sexualiteten kan 

männens känsla av illabefinnande och ohälsa förhindras. 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

 

Denna studie har bidragit med att belysa äldre mäns erfarenheter när sexualiteten påverkas 

vid prostatacancer. Resultaten visar att männen inte kan leva upp till den maskulina normen 

när de får en feminiserad kropp och när den sexuella förmågan försämras. Resultaten visar 

även att närheten i relation till andra förändras. Vissa hittar nya vägar till intimitet men de 

som inte lyckas med det påverkas negativt i sitt välmående.  

 

Resultaten kan ge sjuksköterskor ökad insikt som kan bidra till en bättre omvårdnad. Det 

kan vara användbart i vården där sjuksköterskan möter patienter som har prostatacancer, 

exempelvis på onkologmottagning och urologiavdelning. Resultaten kan ge patienter och 

anhöriga en inblick i vad för upplevelser som kan uppstå vid prostatacancer. Detta kan hjälpa 

dem att förbereda sig mentalt och hantera sin situation bättre. Resultaten kan bidra till en 

medvetenhet om normer och genus vilket skulle kunna förhindra fördömande attityder och 

generera en större tolerans och öppenhet. Fortsatta studier behövs angående hur vården kan 

bemöta män när den maskulina normen och identiteten är ifrågasatt. Mycket forskning 

belyser hinder för sjuksköterskan att ta upp sexualitet med patienter. Ytterligare studier 

behövs som belyser det som möjliggör ett bra samtal om sexualitet med patienter. 
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Bilaga 1. Kvalitetsgranskningsmall enligt Friberg (2012) 

 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 
fall beskriven? 

 

 Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 
 

 Hur är metoden beskriven?  

 

 Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 
 

 Hur har data analyserats? 
 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 

 Vad visar resultatet? 
 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
 

 Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

 

 Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. Artikelöversikt 

 

Titel: Advanced Prostate Cancer Patients’ Ways of Coping With the Hormonal 

Therapy’s Effect on Body, Sexuality, and Spousal Ties 

Tidskrift: Qualitative Health Research 

Publikationsår: 2003 

Land: Israel 

Författare: Navon, L. & Morag, A. 

 

Syfte: Syftet är att undersöka sätt att hantera/klara av den hormonella behandlingens 

effekter på kropp, sexualitet och band till partner. Detta för hitta potentiella lösningar på 

deras ickemedicinska behov. 

 

Metod: Grounded Theory 

 

Urval: Patienter med avancerad prostatacancer som genomgår hormonbehandling. 15 

deltagare som är mellan 57 och 85 år (medelålder 70 år). 

 

Resultat: Resultatet beskriver hur män hanterar den hormonella terapins effekter på 

kropp, sexualitet och band till partnern. Männen dolde sina feminina former. En del 

omdefinierade sig själva som könlösa. Som tidigare fortsatte männen att skämta om sex 

med manliga bekanta och flirta med kvinnor. En del män försökte behålla sitt och 

partnerns gemensamma liv och upprätthålla närhet. Andra började leva separata liv på 

grund av att kvinnorna kände en avsmak till sina män.  

 

Titel: Altered Sexual Patterns after Treatment for Prostate Cancer 

Tidskrift: Cancer Practice 

Publikationsår: 2001 

Land: Sverige 

Författare: Berterö, C.  

 

Syfte: Att identifiera och beskriva prostatacancers påverkan på mäns sexualitet och 

intima relationer utifrån männens egna levda erfarenheter. 

 

Metod: Fenomenologisk 

 

Urval: De intervjuade var tio män som var mellan 63-76 år (medelvärde 67,6 år). De 

hade fått sina prostatacancerdiagnoser mellan 2 och 7 år innan studien. Nio män hade 

barn, och fem av dessa män hade också barnbarn. 

 

Resultat: Resultatet visar att det sexuella livet förändras, inte bara på grund av 

somatiska och fysiska förändringar utan också av emotionella, psykologiska och sociala 

faktorer. Männen uttryckte en känsla av att göra ett val av konsekvens. Ålder påverkar 

sexuallivet. Oavsett om männen hade levt med problem i flera år eller inte fanns det ett 

hopp om förbättring. Det var inte bara en fråga om kroppsliga förändringar, utan också 

om hur de såg på sig själva som män och deras personlighet.   

 



 

 

 

Titel: Dealing with a troublesome body: A qualitative interview study of men’s 

experiences living with prostate cancer treated with endocrine therapy. 

Tidskrift: European Journal of Oncology Nursing 

Publikationsår: 2012 

Land: Norge 

Författare: Ervik, B. & Asplund, K. 

 

Syfte: Att belysa hur män med prostatacancer som går igenom hormonell behandling 

upplever kroppsliga förändringar och hur dessa inverkar på det dagliga livet.  

 

Metod: Fenomenologisk hermeneutisk metod 

 

Urval: Män med prostatacancer som hade endokrin terapi som huvudsaklig behandling 

intervjuades. Tio deltagare mellan 58-83 år. 

 

Resultat: Resultatet tar upp männens upplevelser av deras kroppsliga förändringar 

genom sjukdomens olika stadier. Männen reflekterade kring den stora påverkan 

sjukdomen hade på deras vardagliga liv. De olika teman som framträdde var; något är 

fel, när kroppen inte fungerar, att må bra eller att må dåligt, att hantera förändringarna 

och att tala om cancer och de intima detaljerna.  

Titel: Experiences of micturition problems, indwelling catheter treatment and sexual life 

consequences in men with prostate cancer 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 

Publikationsår: 2000 

Land: Sverige 

Författare: Jakobsson, L., Rahm Hallberg, I. & Lovén, L.  

 

Syfte: Att undersöka upplevelser av miktionsproblem, kvarliggande kateteterbehandling 

och förändringar på sexlivet gällande män med prostatacancer. 

 

Metod: Fenomenologisk hermeneutisk metod 

 

Urval: Patienter som för närvarande genomgår behandling för prostatacancer. 25 

deltagare. Medelålder 67 år. 

 

Resultat: Miktionsproblem, kateterbehandling och problem med sexlivet var alla 

fenomen som påverkade patientens autonomi, livskvalitet och förändrade deras liv. 

Problemen relaterat till prostatacancern behöll männen för sig själva. Livskvaliteten 

hade påverkats negativt redan innan diagnosen till exempel genom pensionen därför var 

det lättare att acceptera. Behandlingen tog bort känslor för sex och gjorde att sexlivet 

avslutades. Männen kände dock att de gjort rätt val angående behandling. Som substitut 

för sexlivet deltog männen i olika aktiviteter och organisationer, då kändes livet 

fortfarande meningsfullt 

 

 

 

 



 

 

 

Titel: Sexuality and exercise in men undergoing androgen deprivation therapy for 

prostate cancer 

Tidskrift: Support Care Cancer 

Publikationsår: 2015 

Land: Australien 

Författare: Hamliton, K., Chambers, S.K., Legg, M., Oliffe, J.L. & Cormie, P. 

 

Syfte: Att undersöka hur hormonbehandling påverkar mäns sexualitet och hur träning 

påverkar upplevelsen.   

 

Metod: Kvalitativ forskningsmetod 

 

Urval: Deltagarna var 18 män som fått hormonbehandling i 12 månader eller mindre. 

De var sexuellt aktiva före behandlingen och/eller hade avsikt att vara det efter att 

behandlingen var avklarad. De kunde prata och skriva engelska, inga psykiska 

sjukdomar, ingen annan sjukdom. Alla utom en var heterosexuella. 

Ålder: 63.1 ± 3.8 

 

Resultat: Resultatet visar att kroppsliga förändringar, sexlust och maskulinitet påverkas 

och ställer till bekymmer för män som går igenom hormonell behandling mot 

prostatacancer. För att kunna hantera detta får männen acceptera de sexuella 

förändringarna och ändra sina värderingar och prioriteringar angående penetrativt sex. 

Att träna gjorde att det blev lättare för männen att acceptera de sexuella förändringarna 

och det bidrog till att förstärka deras maskulinitet.  

 

Titel: Sexuality in the Context of Prostate Cancer Narratives 

Tidskrift: Qualitative Health Research 

Publikationsår: 2012  

Land: Sverige 

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

 

Syfte: Hur män diagnostiserade med prostatacancer upplever deras sexualitet ur ett 

livsvärldsperspektiv. 

 

Metod: Empirisk fenomenologisk psykologisk metod  

 

Urval: Deltagarna var 10 män som intervjuades. Medelålder 65 år. De skulle ha 

prostatacancer, fått diagnosen för minst 6 månader sen, tala svenska. Alla var etniskt 

svenska, arbetade eller var pensionärer. 

 

Resultat: En medvetenhet om att sjukdomen kan leda till dödlig utgång, gjorde att 

männen var beredda att offra sin sexuella förmåga som en bieffekt till behandling. 

Männen hade svårt att ta till sig sexuella hjälpmedel. Glädje i samband med intima 

relationer försvann. Männen upplevde en förändrad självkänsla, de såg sig som 

ofullständiga män. Männen iscensatte en manlighet genom att exempelvis skämta om 

kvinnor med en sexistisk underton eller om sin egen sjukdom.  

 



 

 

 

Titel: Sexuality after Treatment for Early Prostate Cancer : Exploring the Meanings of 

“Erectile Dysfunction” 

Tidskrift: Journal of General Internal Medicine 

Publikationsår: 2001 

Land: USA 

Författare: Bokhour, B.G., Clark, J.A., Inui, T.S., Silliman, R.A. & Talcott, J.A.  

 

Syfte: Att undersöka hur män som har genomgått behandling för tidig icke metastaserad 

prostatacancer upplever att erektil dysfunktion påverkar dem.   

 

Metod: Grounded Theory 

 

Urval: Män som har blivit behandlade för tidig prostatacancer 12-24 månader innan 

intervjuerna. 48 män mellan 50-79 år.  

 

Resultat: Män bekräftade den stora påverkan erektil dysfunktion hade på deras 

livskvalitet, både i männens intima och icke intima liv. Den sexuella intimiteten, 

interaktionen med kvinnor, sexuella fantasier och männens uppfattning om sin 

maskulinitet var alla aspekter som var drabbade och påverkade på grund av sjukdomen.  

 

Titel: Living after radical prostatectomy for localized prostate cancer. A qualitative 

analysis of patient narratives. 

Tidskrift: Acta Oncologica 

Publikationsår: 2005 

Land: Sverige 

Författare: Hedestig, O., Sandman, P.O., Tomic, R. & Widmark, A. 

 

Syfte: Att belysa upplevelserna av att leva efter radikal prostatektomi. 

 

Metod: Kvalitativ forskningsmetod 

 

Urval: Deltagarna hade alla gått igenom radikal prostatektomi. 10 patienter deltog i 

studien som var mellan 61 och 69 år. 

 

Resultat: Männen upplevde att de var förminskade män på grund av att kroppen och 

sexlivet förändrades. Männen hade prövat hjälpmedel för att kunna få erektion men 

upplevde att det var ett hinder för upphetsning och sexuell prestation. För att kunna 

hantera den nya situationen upplevde männen att de var viktigt att avslöja sina 

förändrade förhållanden till andra, de var tvungna att se framåt och planera inför 

framtiden och hantera sin ångest och oro. Flera av männen hittade andra aktiviteter att 

fokusera på som att vara i naturen eller starta en hobby. De försökte leva i nuet, påminna 

sig själva om att operationen betyder att bli botad och prioritera saker som förbättra 

livskvaliteten.  

 

 

  

 



 

 

 

Titel: Prostate cancer: embodied experience and perceptions of masculinity 

Tidskrift: Sociology of Health & Illness 

Publikationsår: 2002 

Land: Storbritannien 

Författare: Chapple, A. & Ziebland, S. 

 

Syfte: Att titta på hur prostatacancer och dess behandling påverkar mäns kroppar, deras 

roller och känsla av manlighet. 

 

Metod: Kvalitativ forskningsmetod 

 

Urval: Männen som deltog var 52 stycken mellan 50-85 år. 

 

Resultat: Först tar resultatet upp männens ovilja att söka medicinsk hjälp och att 

erkänna hälsoproblem sen tas det upp hur behandlingens bieffekter påverkar männens 

identiteter. De biverkningar som diskuteras i resultatet är; inkontinens, brist på energi, 

impotens och kroppsliga förändringar. Resultatet tar upp skillnader i upplevelser mellan 

de män som gått igenom kirurgi och strålbehandling med de män som gått igenom 

hormonell behandling som har mer djupgående bieffekter.  

 

 

 


