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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Sexualitet är en viktig del av hälsan. Behandlingar mot prostata- och bröstcancer kan 

påverka sexualiteten och därmed upplevelsen av hälsa. Syfte: Syftet var att beskriva hur män och 

kvinnor upplevde sin sexualitet efter att ha behandlats mot prostata- respektive bröstcancer. Metod: 

En kvalitativ design valdes då det var fokus på män och kvinnors upplevelser. En litteraturöversikt 

genomfördes och 14 artiklar valdes ut. Resultat: Känslan av manlighet och kvinnlighet utmanas när 

sexualiteten förändras. Påverkan sker både på en fysiskt och psykiskt nivå för män och kvinnor. Männen 

drabbas av erektil dysfunktion och i några fall även impotens, förändringar som kan ha påverkan på 

känslan av manlighet. Kvinnor får bland annat ett förändrat yttre vilket kan ha påverkan på dess känsla 

av kvinnlighet. Den intima relationen blir annorlunda från hur den varit innan och en rädsla för 

eventuella framtida relationer kan uppkomma. Hur män och kvinnor upplever dessa förändringar beror 

till stor del på de inlärda könsnormerna i samhället. Slutsatser: Vidare forskning om sexualitet och 

behandling mot prostata- respektive bröstcancer behövs eftersom sexualiteten spelar en stor roll för 

hälsan. Det fanns en brist på informationsutbyte mellan vårdpersonal och vårdsökande person 

angående just de sexuella biverkningarna.  

 

 

Nyckelord: cancerbehandling, femininitet, litteraturstudie, maskulinitet och sexuell funktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Men and women’s experience of sexuality after treatment for 

prostate- and breast cancer 

 

Summary 

 

Background: Sexuality is an important part of the health. Treatment for prostate- and breast cancer 

may affect the sexuality and also the experience of health. Aim: The aim of the study was to describe 

how men and women experienced their sexuality after being treated for prostate- and breast cancer. 

Methods: A qualitative design was chosen to describe the experiences. A review was conducted and 14 

articles were selected. Results: The sensation of femininity and masculinity was challenged by the 

changed sexuality. The affect was both on a physical and psychological level for men and women. The 

men experienced erectile dysfunction and in some cases also impotence, a change that could affect the 

sense of masculinity. The women got a changed appearance which had an effect on the sense of 

femininity. The intimate relation became different than before and a fear of potential new relationships 

emerged. How men and women experienced their changes was partly depending on the norms of gender 

in the society. Conclusions: More research about sexuality and treatment for prostate- and breast 

cancer is needed due to fact that sexuality is important for the health. There was a lack of exchange of 

information between health care providers and patients regarding the sexual side effects.  
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Inledning 

”Och jag trivdes utan bröst. Jag började direkt fundera på om jag inte skulle komma 

att operera bort det andra också? Protes, implantat, det verkade både onödigt och 

arbetsamt. Inte ville jag ha ett syntetiskt material i kroppen! Och lösbröst- för vilken 

nytta, egentligen? Andras behag? Inte stöta sig? Jag kunde absolut tänka mig att 

vara helt utan för egen del…” (Frank, Gran, Rundqvist, & Arman, 2008, s. 102) 

Skulle du känna dig kvinnlig med enbart ett bröst? Skulle du som man våga påbörja en 

sexuell relation om du inte kunde bibehålla erektionen? Behandling mot prostata- och 

bröstcancer kan påverka den sexuella hälsan hos män och kvinnor. Män som har 

behandlats mot prostatacancer får ofta problem med den erektila förmågan som en 

biverkning av behandlingarna (Nystrand, 2014b). Kvinnor som opererat bort minst ett 

bröst beskriver att det kan ge en förändrad syn på kvinnlighet och en ökad medvetenhet 

om utseendet (Freysteinson et al., 2012). Det kan ge upphov till stress och psykosocial 

ohälsa (Zaider, Manne, Nelson, Mulhall, & Kissane , 2012).  Biverkningarna gör det 

svårare för både män och kvinnor att leva upp till de normer som finns i samhället. En 

förklaring till detta kan vara att bröst har en stark koppling till just femininitet och 

sexualitet (Frisén, Holmqvist Gattario, & Lunde, 2014) och en av de normer som finns 

för män är att ständigt vilja ha sex och vara den initiativtagande till det (Johansson, 

2005).  
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Bakgrund 

 

Förekomst av prostata- och bröstcancer 

Prostata- och bröstcancer är de två vanligaste cancerformer som drabbar män 

respektive kvinnor. Båda cancerformerna drabbar främst äldre individer, men kan 

drabba även yngre individer (Nystrand, 2014a; Nystrand, 2014b).  

År 2014 rapporterade Socialstyrelsen (2015) 10 985 fall av prostatacancer och 9 730 

fall av bröstcancer i Sverige. Orsaken till prostatacancer är okänd men livsstilen kan 

vara en riskfaktor. Förekomsten av prostatacancer är vanligare i västvärlden än i till 

exempel Sydostasien (Nystrand, 2014b). Även orsaken till bröstcancer är ännu inte 

känd men antas bero på olika riskfaktorer som t.ex. ärftlighet (Nystrand, 2014a). 

Innebörden av att få en cancerdiagnos kan leda till ett antal livsförändringar, 

framförallt kroppsmässiga men det kan även påverka det dagliga livet. Jobb, 

relationer, socialt liv och sexualiteten kan få ett avbrott eller bli ifrågasatt under denna 

omställning i livet (Westman, Bergenmar, & Andersson, 2006). Det kan även innebära 

en ny inställning till livet, att ta en dag i sänder och att leva här och nu. Vissa 

omprioriteringar kan göras, t ex. familj och vänner prioriteras främst samt att göra 

sådant som får en att må bra. Status och materiella ting är inte längre lika viktigt 

(Hedefalk, 2015).  

 

Diagnos och behandling av prostata- och bröstcancer 

För att kunna upptäcka om en individ har prostatacancer undersöks ändtarmen med 

antingen ultraljud, finnålscellsprov eller vävnadsprov från prostatan. Typiska 

symtom kan vara besvärligheter vid urinering eller att urinstrålen är tunnare än 

vanligt (Norlén & Schenkmanis, 2004). Fastställning av diagnos kan göras på flera 

sätt, t.ex. genom mätning av PSA (prostataspecifikt antigen) värdet i blodet, 

datortomografi och magnetundersökning (Nystrand, 2014b). 

Valet av behandling beror på stadiet av cancern, glegonsumman samt hur högt PSA- 

värdet visar (Norlén & Schenkmanis, 2004). Glegonsumman är ett sätt att bedöma 

hur mycket prostatan har växt. De former av behandling som används är 

strålbehandling mot prostatakörteln, kirurgiskt ingrepp, hormonbehandling och 

cytostatikabehandling. Män som behandlas med strålbehandling eller med kirurgiskt 

ingrepp blir vanligtvis helt botade (Nystrand, 2014b). Nästan alla former av 

behandling medför en risk att få problem med erektionen. Cirka 80 % av männen 

som genomgår ett kirurgiskt ingrepp löper risk att bli impotenta, en risk som ökar 

med stigande ålder (Norlén & Schenkmanis, 2004). För en del personer återkommer 

dock förmågan att få erektion. Har individen däremot haft problem med erektionen 

innan behandling är risken större att förmågan att få erektion försvinner helt 

(Nystrand, 2014b).  

För att upptäcka om en individ har drabbats av bröstcancer används mammografi, 

ultraljud och cytologi, vilket innebär en punktion av eventuell tumör där celler tas ut 

för att kunna fastställa stadiet av cancern. Vanliga symptom är oftast en knöl i 
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bröstet, men den kan även finnas i armhålan. Ett förstorat bröst, hudförändringar 

eller blod/vätska från bröstvårtan är fler symptom som kan uppkomma. 

Den vanligaste behandlingen av bröstcancer är kirurgi (mastektomi), men det kan 

även ingå strålbehandling, cytostatikabehandling och hormonell terapi. Vid kirurgi 

tas den del av bröstet bort där tumören sitter. Beroende på tumörens storlek så 

bestäms det hur stor del av bröstet som bör tas bort. Vid större tumörer eller i de fall 

då kvinnan själv önskar, så tas hela bröstet bort. Alla kvinnor som gjort en 

mastektomi har rätt till en bröstprotes helt gratis, det finns även möjlighet att få ett 

nytt bröst rekonstruerat och det sker med hjälp av flera operationer (Nystrand, 

2014a).  Många kvinnor får efterbehandling i form av en hormonell terapi som 

minskar eller blockerar produktionen av östrogen beroende på individens ålder. 

Biverkningarna av hormonbehandlingen leder till att slemhinnorna i underlivet blir 

torra och sköra (Sköld Nilsson, 2011). 

 

Vård och behandling vid prostata- och bröstcancer 

Vid ett kirurgiskt ingrepp vid prostata- och bröstcancer är vårdtiden mycket kort, 

ibland enbart över en natt (Bergh, 2014; Nystrand, 2014b). I och med den korta 

vårdtiden är det extra viktigt att de vårdsökande personerna får den information de 

önskar. 

En begränsad kunskap upplevdes av sjukvårdspersonalen gällande biverkningar av 

cancerbehandlingarna. I en studie med kvinnliga deltagare gjord av Halley, May, 

Rendle, Frosch och Kurian  (2014) framkommer det att detta gjorde de vårdsökande 

personerna osäkra och de visste inte vart de kunde vända sig för att få den 

information de önskade. I en annan studie med kvinnliga deltagare från Frankrike, 

Tyskland och Storbritannien upplevdes bristande information angående kort- och 

långvariga biverkningar av cellgifterna (Braybrooke et al., 2015).  

Även män upplevde en brist på information. En vårdsökande person fick information 

om att blodprover skulle tas men inte vad för typ av blodprover eller i vilket syfte. Det 

visade sig även att personen i fråga inte hade någon aning om vad ett PSA-värde 

betydde. Denna information var viktig för den vårdsökande personen då det genom 

detta värde utläses stadiet av cancern och dessutom vilken behandling som bör väljas 

(Norlén & Schenkmanis, 2004; Nystrand, 2014b). De upplevde att de ville ha mer 

känslomässigt och psykosocialt stöd från den dagen de fått diagnosen och genom 

behandlingsprocessen. En studie visade att män lättare kunde hantera och acceptera 

sin situation genom att komma i kontakt med andra män i liknande situationer (King 

et al., 2015).  

Kvinnor i en studie gjord i Sverige år 2010 upplevde att sjuksköterskorna hade god 

tid att ge omvårdnad både innan och efter ingreppet (Larsson, Sandelin, & Forsberg, 

2010). Stöd från familj och nära vänner är viktigt för välbefinnandet hos kvinnor som 

diagnostiserats med bröstcancer då det kan bidra till trygghet och förbättra den 

hälsorelaterade livskvalitén (Braybrooke et al., 2015). 
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Som en del av den nationella strategin för omvårdnad av prostata- och bröstcancer 

framkommer det att varje vårdtagare ska ha rätt till en fast kontaktperson. Ofta är detta 

en sjuksköterska som bör följa den vårdsökande personen från fastställning av diagnos 

och genom omvårdnadsprocessens gång. Information och stöd från personal är viktiga 

delar i omvårdnaden för att underlätta hanteringen av den nya situationen. Enligt 

rekommendationer från de nationella vårdprogrammen skall alla vårdsökande 

personer bli erbjudna både skriftlig och muntlig information om sjukdom, 

behandlingar och dess biverkningar. Även information om rehabilitering och egenvård 

skall ges. De ska även delges information om föreningar och kontaktvägar till dessa. 

Om de vårdsökande personerna önskade tala om sexuell funktion skulle möjlighet ges 

att göra detta med sjukvårdspersonal. Önskade de ytterligare information eller hjälp 

skulle chansen till samtal med en sexologiskt utbildad person ges (Bergh, 2014; Bratt, 

2015). 

Målet med en kontaktsjuksköterska enligt de nationella vårdprogrammet är att 

kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare skall förbättras, men även att ge 

den vårdsökande personen en chans att vara mer delaktig i omvårdnaden. Det är 

viktigt att sjuksköterskan stöttar den vårdsökande personen och tar hänsyn till den 

psykosociala aspekten. Detta för att underlätta krishantering och uppnå ett gott 

behandlingsresultat (Bergh, 2014). 

Konstruktion av könsidentitet 

Begreppet genus används för att kunna skilja på, och förstå olika kulturella och 

sociala faktorer som leder till att flickor och pojkar borde vara eller agera på ett visst 

sätt. De föreställningar som finns idag om vad som anses kvinnligt eller manligt 

påverkar hela samhället och uppbyggnaden av det (Josefson, 2005).   

Genus beskrivs på en samhällelig nivå, individpsykologisk nivå, mellanmänsklig nivå 

och en symbolisk nivå. Genus handlar om hur en kvinna bemöts av omgivningen och 

hur det skiljer sig mot hur en man blir bemött av samma omgivning. Hur människor 

rangordnas i de sociala sammanhangen beroende av kön. Det handlar även om hur 

skillnader mellan de olika könen står som grund för en ojämlik behandling samt hur 

en nedvärdering av ett kön spelar en del i den egna uppfattningen av identiteten. Till 

begreppet genus hör även hur man bibehåller alla de normer som existerar kring 

sexuellt begär. Hur människor beter sig i vardagen kan till viss del förklaras av de 

redan färdiga ramar för hur en kvinna eller man bör agera, oftast sker det utan att 

individen själv är medveten om det (Magnusson, 2002). Kroppen och kroppsspråket 

utgör en viktig del i genusutformningen, genom kroppen och kroppsspråket ges en 

bild av antingen femininitet eller maskulinitet i könsidentiteten (Strömberg & 

Eriksson, 2010). 

Enligt Bernhardtz och Persson (2015) är några typiska manliga egenskaper i 

västvärlden fysisk och känslomässig styrka. En studie visade att såväl män som 

kvinnor ansåg att den ideala mannen bör tolerera mer smärta än den ideala kvinnan 

(Alabas, Tashani, Tabasam, & Johnson, 2012).  Detta kan vara en anledning till att 
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män i större utsträckning än kvinnor undviker att söka sjukvård, då det kan innebära 

en granskning av manligheten (Jewkes et al., 2015).  

Begreppet hegemonisk maskulinitet används för att beskriva den lokala och 

temporära ideologin som definierar vad en riktig man är, och används för att beskriva 

en hierarki av maskuliniteter som baseras på makt och auktoritet. Teorin utformades 

av Raewyn Connell 1995 (de Visser & McDonnell, 2013). Den involverar såväl mäns 

dominans över kvinnor som mäns dominans och makt över andra män. Den 

hegemoniska maskuliniteten hålls även vid liv av ett besvarat intresse från kvinnor 

(Jewkes et al., 2015). 

Ett beteende som anses typiskt feminint är utseendefixering (de Visser & McDonnell, 

2013). Berger och Krahé (2013) menar att kvinnor strävar efter en positiv självbild 

och kommer därför tillskriva sig positivt laddade egenskaper för att uppnå detta.  I 

västvärlden är bilden av den ideala kvinnan smal och objektifieras i media (Krawczyk 

& Thompson, 2015). Josefson (2005) menar att konsekvensen av detta blir att många 

unga kvinnor känner ångest och oro. 

Inom könsidentiteten finns skillnader mellan hur en man och en kvinna bör bete sig, 

liknande skillnader hittas även inom sexualitet. Män och kvinnor lever inte under 

samma normer gällande sexualitet. För män ses det som en merit att vara sexuellt 

aktiv eller sexuellt intresserad (Forsberg, 2009) medan kvinnan bör vara den 

underlägsna och sträva efter att tillfredsställa mannen (Fitz & Zucker, 2015).  

Johansson (2005) skriver att det hos många män finns en rädsla för impotens. En 

anledning till detta kan vara att en erigerad penis anses vara en symbol för maskulina 

egenskaper som potens och makt (Frisén et al., 2014). Majoriteten av människor 

upplever att sexualiteten utgör en värdefull del av livet (Hulter, 2009). Sexualitet är 

en del av begreppet livskvalitet. Olika sjukdomar och behandlingar kan leda till 

fysiska förändringar av kroppen. Detta kan i sin tur leda till att individen inte kan 

uttrycka eller ge utlopp för den egna sexualiteten som önskas (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012).  

“Sexualitet innefattar inte bara våra möjligheter att onanera, ha samlag, bli 

förälskade, älska och bilda mer eller mindre fasta relationer. Sexualitet finns också 

närvarande i all annan kommunikation mellan oss människor där det sexuella 

budskapet inte är direkt och tydligt uttalat.” (Hulter, 2004, s. 67) 

Sexualitet som begrepp är mycket komplext och kan ha olika betydelse för olika 

individer. Det kan ge livskvalitet och livsglädje men är trots detta ett ämne som anses 

känsligt och svårt att tala om (Hulter, 2009). 
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Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur män och kvinnor upplever sin sexualitet efter att 

ha behandlats mot prostata- respektive bröstcancer. 

Metod 

Design 

En kvalitativ metod valdes då syftet var att undersöka hur deltagarna upplevde sin 

sexualitet. Ett kännetecken för kvalitativa studier är just det fokus som läggs på 

deltagarnas egna perspektiv av det som undersöks (Kristensson, 2014). 

En kvalitativ litteraturöversikt med induktiv design valdes för att kunna dra en slutsats 

utifrån de resultat som framgick i informationssökningen (Priebe & Landström, 2012). 

Innehållet i texten blir utgångspunkten (Danielsson, 2012). Ett letande efter 

fenomenet görs i texten för att därefter sortera och kategorisera det funna fenomenet 

(Fridlund, 2012). Fenomenet är det som svarar till litteraturöversiktens syfte.  

 

Urval och datainsamling 

Sökningen genomfördes via högskolans databaser Medline och CINAHL. Databasen 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing And Allied Health) är en databas som 

innehåller böcker och vetenskapliga artiklar inom hälso- och vårdvetenskap. Medline 

är världens största medicinska referensdatabas (Backman, 2008). Sökningarna 

begränsades i databaserna genom Peer Reviewed och ett inställt tidsintervall som 

valdes från år 2005 till år 2016. Trunkeringar användes, som exempelvis Sexual (*) i 

artikelsökningarna vilket innebär att alla ändelser på sexual kommer med i 

artikelsökningarna istället för enbart sexual. Utan trunkeringar kan artiklar som svarar 

till syftet förbigås. Booleska termer AND,OR, NOT användes även de i sökningarna, 

som sorterade bort eller lade till ord till de sökningar som gjordes (Östlundh, 2006). 

Avgränsningen Peer Reviewed användes enbart vid informationssökning i databasen 

CINAHL då funktionen inte existerade i databasen Medline.  

 

Sökorden anpassades efter litteraturöversiktens syfte. Centrala begrepp som Prostate 

cancer och Breast cancer användes i samtliga artikelsökningar för att kunna inkludera 

relevanta artiklar. Begreppet Gender identity användes i artikelsökningarna om 

bröstcancer för att möjliggöra en koppling mellan teori i bakgrund och resultat. Resten 

av sökorden användes för att avgränsa antalet träffar i de olika sökningarna och kan 

avläsas i bifogad översikt av databassökningar, se Bilaga 1. 

  

Kvalitativa artiklar som var relevanta för syftet valdes ut, kvantitativa artiklar 

exkluderades. Studier som gjordes i västerländska länder inkluderades och studier som 

var gjorda i Afrika, Sydamerika, Asien och Mellanöstern exkluderades. Artiklar om 

män med bröstcancer exkluderades då syftet var att undersöka kopplingen mellan 

bröstcancer och känslan av kvinnlighet. Titlarna på samtliga träffar som kom upp 

lästes. Utifrån titlarna valdes 83 artiklar ut där abstrakten lästes. Utifrån dessa 83 

artiklar gick senare 45 artiklar vidare till granskning. Hälsohögskolans Kvalitativa 
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granskningsprotokoll användes för att granska de artiklar som svarade till syftet. Detta 

protokoll finns att se i Bilaga 2. Enligt granskningsprotokollet ska de fyra första 

frågorna besvaras med ett ja för att artikeln ska granskas vidare. Därefter beslutades 

att artiklar som uppfyllde minst 6 av 8 kriterier i steg 2 skulle användas till resultatet. 

Efter granskning återstod 14 artiklar varav åtta om prostatacancer och sex om 

bröstcancer. De medtagna artiklarna redovisas i en artikelöversikt, se Bilaga 3. Dock 

medtogs en artikel med mixad metod, där enbart det kvalitativa resultatet användes 

och det kvantitativa resultatet från artikeln exkluderades.  

 

Dataanalys 

De godkända artiklarna skrevs ut för att lättare kunna bearbeta och översätta 

materialet. Översättning gjordes med hjälp av lexikon.  

I litteraturöversikten har citat i de kvalitativa artiklarna som svarar till syftet valts ut. 

En innehållsanalys genomfördes av de utvalda citaten. Denna dataanalys genomfördes 

i sex steg (Kristensson, 2014). I första steget lästes artiklarnas igenom var för sig flera 

gånger, för att få en övergripande bild av resultaten. Därefter diskuterades de 

tolkningar som författarna hittat. Vidare i steg 2 identifierades och markerades 

meningsbärande enheter ur artiklarna. Innebörden av meningsbärande enheter är de 

texter som kan relateras till studiens syfte. I steg 3 utfördes en kodning av de 

meningsbärande enheterna. En kod är en sammanfattning av en meningsbärande 

enhet. I steg fyra lästes samtliga koder igenom där skillnader och likheter 

identifierades. De koder som hörde ihop bildade sedan små grupper, så kallade 

underkategorier. Dessa underkategorier med liknande innehåll, men som ändå skildes 

åt, kunde sen gemensamt bilda en kategori. I steg fem diskuteras alla delar som 

kommit fram i tidigare steg. Detta är en tolkande fas och gjordes för att komma fram 

till om några kategorier kunde sammanfattas till underkategorier för att sedan kunna 

tillhöra en större kategori. Då inget tema kunde finnas stannade författarna på steg 

fem (Kristensson, 2014). 

 

För att enklare kunna förstå hur detta gjordes illustreras några exempel i en tabell, se 

tabell 1. (Kristensson, 2014). 

 
Tabell 1: Tabellen visar exempel på hur analysprocessen gick till för att komma fram till 

underkategorier och kategorier. 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

”Jag antar att det var mindre 

och mindre lust för min del. 

Och en kväll frågade Alan 

mig varför är det alltid jag 

som måste förföra dig? 

Varför är det upp till mig att 

få dig upphetsad? 

Förmodligen är det något du 

får acceptera, om du blir 

upphetsad får du göra mig 

Förminskad 

lust till 

samlag. 

Förförandet 

läggs över på 

partnern. 

Den förändrade lusten Den förändrade 

sexualiteten 
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upphetsad med. Jag blir inte 

upphetsad av mig själv.” 

(Klaeson, Sandell, & Berterö, 

2011). 

”Upprörande. En chock, 

ingen berättar för dig att det 

kommer att förstöra ditt 

sexliv. Det var nästan som 

att min man bar en kondom 

med glassplitter fäst vid 

den.” 

(Ussher, Perz, & Gilbert, 

2012). 

Chockerande, 

dåligt med 

information 

om hur 

sexlivet 

påverkas. 

Den förändrade sexuella 

funktionen 

Den förändrade 

sexualiteten 

”Att vara viril och 

framgångsrik med det 

motsatta könet väckte 

vanligtvis beundran från 

männen i dessa 

sammanhang. För 

deltagarna var det svårt att 

bibehålla denna front” 

(Klaeson, Sandell, & Berterö, 

2012). 

Framgångsrik 

hos kvinnor 

och viril var 

viktigt för 

männen. 

Förmågan att leva upp 

till ideal 

Den förändrade 

självbilden 

”Jag kände inte riktigt att jag 

var sexuellt attraktiv. Saken 

var den att jag inte riktigt 

ville klä av mig, som att gå 

till badhuset eller liknande. 

Jag ville inte riktigt göra 

det” (O´Shaugnessy & Laws, 

2010). 

Kände sig 

oattraktiv och 

en osäkerhet 

inför att klä av 

sig offentligt. 

Annorlunda i andras 

ögon 

Den förändrade 

självbilden 

 

 

 

Två kategorier kunde efter de fem stegen identifieras: Den förändrade 

sexualiteten och den förändrade självbilden. De två kategorier innehöll två 

underkategorier vardera: den förändrade sexuella funktionen och den förändrade 

lusten, samt förmåga att leva upp till ideal och annorlunda i andras ögon.  

 

Etiska överväganden 

Samtliga artiklar som användes i litteraturstudien hade etiskt godkännande för 

genomförandet av studien. Ur artiklarna som valdes fanns information om att 

deltagarna i studierna gav samtyckte till sitt deltagande och det går inte utläsa att 

någon individ i någon studie blivit utnyttjad eller skadad. Detta har uppmärksammats 

då det är enligt Kjellström (2012) en viktig etisk aspekt att deltagarna inte kommer till 

skada eller såras. Under informationssökningen granskades all väsentlig text. För att 

undvika feltolkning av resultat lästes samtliga valda artiklar flera gånger. Den engelska 

texten ur artiklarna diskuterades sinsemellan för att få en noggrann översättning. De 

resultat som var relevanta för syftet har tagits med och därmed har inget förbigåtts.  
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Resultat 
Resultatet visade hur män och kvinnor upplevde sin sexualitet och självbild till följd 

av respektive cancerbehandling. Resultatet delades upp i två kategorier med två 

underkategorier vardera. 

 

Den förändrade sexualiteten  
Den förändrade sexualiteten delas upp i underkategorierna den förändrade sexuella 

funktionen samt den förändrade lusten. 

 

Den förändrade sexuella funktionen har en negativ påverkan på männen. Ett problem 

som uppstår är att hjälpmedel behövs för att uppnå full erektion, detta leder till en 

förlust av engagemang och spontanitet till sexuellt umgänge (Thomas, Wootten & 

Robinson, 2013; Letts, Tamlyn & Byers, 2010). Män anser att förmågan att penetrera 

är länken till en del av deras existens (Klaeson, Sandell, & Berterö, 2012). Utan en 

pålitlig erektion försvinner mannens syfte som sexuell varelse, eftersom de enligt 

männen själva ska vara den aktive och initiativtagande under sexuella möten (Gannon, 

Guerro- Blanco, Patel, & Abel, 2010). De individer som definierar den manliga 

identiteten utifrån sexuell kapacitet har större svårigheter att anpassa sig till de 

sexuella förändringarna som uppkommer efter behandling (O´Shaugnessy & Laws, 

2010). Flera män i en studie uppger att viljan att hålla handen, kramas och mysa 

förblev oförändrad efter behandling. Några män från samma studie motsäger 

ovanstående upplevelse. De tar istället avstånd till även detta då de känner att det kan 

ses som en invit till samlag. Männen vill inte uppmuntra till något som de inte har 

förmågan att slutföra (Letts et al., 2010).  

Glädjen som kopplas till intimitet, erotiska fantasier och sexuell njutning försvinner 

med den avtagande sexuella funktionen. Vissa känner sig förrådda av sin kropp när 

de inser att de i utbyte mot ett längre liv blivit tvingade att offra sin sexuella funktion 

(Klaeson et al., 2012). Känslor av nedstämdhet, besvikelse, ensamhet och 

stigmatisering uppstår till följd av förändringarna (Letts et al., 2010). En tid efter 

behandling kan endast ett fåtal män återfå förmågan till erektion (Klaeson et al., 

2012; Letts et al., 2010). Äldre individer har lättare för att acceptera de sexuella 

förändringarna än vad de yngre individerna har, detta pga. att deras sexuella förmåga 

redan börjat avta med åldern  (Klaeson et al., 2012).  

 

Framfall och torra slemhinnor är två av biverkningarna för kvinnor efter behandling 

(Ussher, Perz, & Gilbert, 2012). Samlag beskrivs som obekvämt, torrt och smärtsamt 

(Chamberlain Wilmoth, 2001). Kvinnor beskriver smärtan vid penetration som 

stickande och likt friktion med sandpapper (Archibald, Lemieux, Byers, Tamlyn, & 

Worth, 2006). En annan beskrivning av smärtan är att det känns som om mannen 

bär en kondom med krossat glas fäst vid den (Ussher et al., 2012). 

De känslor som uppstår bland kvinnor till följd av den förändrade sexuella 

funktionen är skuld, oro, ilska och frustration (Archibald et al., 2006). Enligt kvinnor 

i en studie anses kramar som den enda närkontakt som känns godtagbar efter 



 

10 
 

behandling, att bli iakttagen eller berörd är inte hanterbart. De sexuella 

förändringarna beskrivs som en förlust och som att en del av dem har dött. Det 

upplevs som att hjärtat slits ur kroppen vilket efterlämnar en känsla av tomhet 

(Ussher et al., 2012) I några artiklar påvisas en känsla av att ha blivit bedragen då den 

sexuella hälsan inte återgår till densamma efter behandling (Chamberlain Wilmoth, 

2001; Archibald et al., 2006). Kvinnor fortsätter att ägna sig åt sexuella aktiviteter 

efter ingreppet trots de sexuella förändringarna. Det visar sig även att den sexuella 

frekvensen kan återgå till hur den varit innan diagnos för majoriteten av kvinnorna 

(Marshall & Kiemle, 2005). 

 

Den förändrade lusten speglas av både män och kvinnor. Män som rapporterar en 

minskad sexuell upphetsning relaterar det till oförmågan av att få full erektion (Letts 

et al., 2010) men även till den smärta som kan uppkomma i samband med 

ejakulation och orgasm. Sexualitet blir mindre viktigt i takt med att lusten förändras 

(Klaeson, Sandell, & Berterö, 2013). Män känner dock samma upphetsning som 

innan men kan inte leva ut den till fullo. En man ser förmågan att känna lust som 

hoppfullt inför framtiden och möjligheten till att kunna fullborda ett samlag igen 

(Letts et al., 2010). 

En kvinna upplever det som konstigt och ovant att inte längre vilja ha sexuellt 

umgänge, då hon tidigare varit den initiativtagande i den sexuella relationen. 

Upphetsningen kommer inte längre per automatik utan kräver mental förberedelse, 

men trots förberedelse finns det ingen garanti för upphetsning (Archibald et al., 

2006). Förmågan att bli upphetsad på egen hand är svårt och ansvaret överlåts 

därmed till partnern (Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011). Om partnern tar initiativ till 

samlag finns benägenhet att bli upphetsad. Det framkommer även i samma artikel att 

bröstberöring har olika betydelse för kvinnorna. De som blir upphetsade av 

bröstberöring yttrar en mer negativ ton än dem som inte ser bröst som en lika central 

del i den sexuella relationen (Marshall & Kiemle, 2005). Några kvinnor uppger även 

att känseln i det rekonstruerade bröstet gått förlorad, vilket berövar dem på lusten 

och njutning av intimitet (Yu Ko, Degner, Hack, & Shroeder, 2010; Ussher et al., 

2012). 

Den förändrade lusten för både män och kvinnor bidrar till en minskad attraktion till 

det motsatta könet vilket anses svåraccepterat. Detta bottnar i en osäkerhet i sig själv 

och egna förmågor (Klaeson et al., 2011; Klaeson et al., 2012). Sexuell aktivitet blir 

mer likt ett arbete som utförs som en plikt snarare än för njutnings skull för såväl 

män som kvinnor (Archibald et al., 2006; Klaeson et al., 2013). 

Den förändrade självbilden 
Den förändrade självbilden delas upp i subkategorierna förmågan att leva upp till 

ideal samt annorlunda i andras ögon. 

Förmågan att leva upp till ideal blir en utmaning för såväl män som kvinnor. Män 

relaterar penisen och förmågan att kunna penetrera till den manliga identiteten 
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(Klaeson et al., 2013; Gannon et al., 2010). För att ses som en riktig man ska 

individen även vara sexuellt aktiv (Gannon et al., 2010). En känsla av skuld och skam 

uppkommer hos männen till följd av den förändrade manliga identiteten (Klaeson et 

al., 2012; Gannon et al., 2010). 

Angående förändrad penisstorlek som även det är en biverkan av behandlingarna och 

relationen till manlighet visar studier att åsikterna varierar män emellan. En del män 

anser att en mindre penis inte påverkar känslan av manlighet (Yu ko et al., 2010) 

medan andra anser att det har en påverkan (Thomas et al., 2013). 

Förlusten av bröst ses som ett handikapp då existensen av bröst relateras till 

kvinnlighet (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul, & Delaloye, 2010). Cancern blir för många 

kvinnor ett hot mot den kvinnliga identiteten då bröst och att kunna vara sexuellt 

aktiv relateras till kvinnlighet (Chamberlain Wilmoth, 2001). Insikten av att de inte 

länge anser sig kunna använda åtsittande klädesplagg blir en ständig påminnelse om 

de kroppsliga förändringarna till följd av behandling (Klaeson et al., 2011; Piot-

Ziegler et al., 2010). Detta eftersom utseende anses vara en viktig aspekt av den 

kvinnliga identiteten. Som en påföljd av den förminskade självkänslan efter 

mastektomi uppger en kvinnlig individ en vägran över att se på den egna kroppen, en 

känsla som hon uppger höll i sig flera månader. 

Ett rekonstruktivt ingrepp utförs för att kunna bibehålla självbilden och för att se 

kvinnlig ut, vilket för många kvinnor innebär att ha två jämlika bröst (Piot-Ziegler et 

al., 2010). 

  

Att anses annorlunda i andras ögon till följd av behandlingarna ger upphov till en 

känsla av rädsla hos män och kvinnor. Män uttrycker en illvilja mot att klä av sig på 

offentliga plaster såsom badhus, pga. av de ärr som uppkommer efter det kirurgiska 

ingreppet (O´Shaugnessy & Laws, 2010). Hos vissa män blir inkontinens en 

kvarvarande biverkning och behovet att bära blöjor ger då männen en negativ 

kroppsbild. Detta får männen att känna sig annorlunda i mötet med andra 

människor. En affärsman som behandlats mot prostatacancer uppger en rädsla för 

att bilden av den mäktiga affärsmannen kan ta skada och vill därför inte förknippas 

med prostatacancer (Klaeson et al., 2012). Liknande upplevelser bekräftas i 

ytterligare en artikel där en individ undviker sociala tillställningar pga. en rädsla att 

bli påkommen som impotent. Detta eftersom mannen tidigare identifierats som 

ungkarl och aldrig haft svårt med att träffa nya kvinnor (Gannon et al., 2010). En 54-

årig individ uttrycker en sorgsenhet över att inte kunna tillfredsställa sin maka längre 

och uppger en förståelse för om makan skulle bryta upp äktenskapet för en mer viril 

man (Letts et al., 2010). En annan man tvekar inför att inleda nya relationer pga. 

rädslan att uppfattas som ett ”skadat gods”, otillräcklig och oönskad (Thomas et al., 

2013).  

Kvinnor anser att de allra svåraste förändringarna är de synligaste, såsom förlust av 

ögonbryn och ögonfransar. Förlusten av huvudhår upplevs mer hanterbar pga. att 

huvudet kan täckas med peruk (Klaeson et al., 2011). Förlusten av hår bidrar till en 
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osäkerhet på om någon skulle vilja inleda en sexuell relation med dem innan håret 

växer ut (Marshall & Kiemle, 2005). Kvinnor som genomgått mastektomi undviker 

att visa upp den avklädda kroppen på offentliga platser. Detta för att undgå blickar 

och att undvika risken att skrämma andra människor (Klaeson et al., 2011).  Denna 

osäkerhet gäller även den påklädda kroppen, därför klär sig kvinnor medvetet i 

mindre åtsittande kläder (Chamberlain Wilmoth, 2001; Piot-Ziegler et al., 2010). Det 

finns en önskan om att kunna känna sig som alla andra och inte som ”kvinnan med 

enbart ett bröst” (Klaeson et al., 2011). När en kvinna testar att dejta igen får hon 

uppleva ett mardrömsscenario. Då kvinnan tar mod till sig att berätta om sin 

övervunna cancer väljer mannen att genast avsluta dejten (Chamberlain Wilmoth, 

2001). 

Män och kvinnor som är olyckliga i sin relation tenderar att stanna kvar då de tror att 

de inte uppfyller kraven för att skaffa en ny partner (Klaeson et al., 2011; Letts et 

al.,2010; Archibald et al., 2006).  
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Metoddiskussion 

Enligt Kristensson (2014) borde litteraturöversiktens styrkor och svagheter framgå i 

en metoddiskussion. Litteratursökningen måste vara noggrant genomförd eftersom 

litteraturöversiktens resultat och slutsats vilar på det resultat som framkommer ur de 

valda artiklarna.  

Metoden som användes var lämplig för att kunna svara till syftet då det forskats mycket 

om cancer och sexualitet. Genom att ha sökt artiklar i två stora databaser för 

omvårdnad blev det en bra bredd i sökningarna. Analys av artiklarna gjordes både 

individuellt och gemensamt. Under skrivprocessen satt författarna alltid tillsammans 

och varje mening i examensarbetet diskuterades fram sinsemellan. Detta ledde till att 

det blev en helhet och att sättet att skriva förblev samma examensarbetet igenom. 

Detta kan ses som några av studiens styrkor. Eftersom målet var att undersöka 

deltagarnas egna upplevelser var en kvalitativ metod mer lämplig än en kvantitativ. I 

den kvalitativa forskningen anses varje person vara unik och ha en egen och individuell 

tolkning av upplevelser i verkligenheten (Kristensson, 2014). En artikel med mixad 

metod användes i undersökningen då den ansågs svara till syftet. För att kunna 

genomföra en mixad metod krävs mycket erfarna och kompetenta forskare inom de två 

olika metoderna, kvantitativ och kvalitativ. Det är viktigt att syftet är rätt så att de olika 

resultaten kompletterar varandra och inte motverkar varandra (Borglin, 2012). Det 

finns en osäkerhet om forskarna i studien hade den erfarenhet som krävdes för att 

utföra en studie med mixad metod. Detta skulle kunna ha påverkan på en del av 

resultatet i litteraturöversikten. Två av artiklarna uppnådde enbart sex av åtta kriterier 

i del nummer två av Hälsohögskolans kvalitetsgranskningsprotokoll. Detta kan ha 

påverkat litteraturöversiktens kvalité. Vidare användes sex artiklar om bröstcancer och 

åtta artiklar om prostatacancer. Anledningen till den ojämna fördelningen var att det 

enbart kunde hittas sex artiklar som ansågs svara till syftet. När det gäller bröstcancer 

fanns det många artiklar gällande livskvalitet men däremot inte lika många gällande 

sexualitet. I artiklarna om prostatacancer hittades inte lika utförlig information och 

därför behövdes två artiklar till. Ett undantag gjordes i urvalet av artiklar där en studie 

som utgavs år 2001 användes. Detta gjordes på grund av det låga antalet artiklar som 

stämde in på syftet. Den äldre artikeln som användes kan innehålla mindre uppdaterad 

information vilket kan ha påverkat resultatet. Valet att ta med enbart västländska 

länder gjordes för att göra det möjligt att kunna applicera den nya kunskapen även i 

Sverige. Tre av de 14 artiklarna i litteraturöversikten skrevs av samma forskare, därför 

är 21 % av resultatet influerat av samma personer. Det skulle kunna innebära att de 

leder resultatet mot ett ensidigt spår. Dock kan dessa forskare vara mycket kunniga 

inom områdena prostata- och bröstcancer och kan därmed ha bidragit med god 

kunskap.  

Sökordet ”after treatment” som användes i sökningarna kan ha inneburit ett ojämnt 

tidsintervall dvs. just efter behandling eller år efter behandling. De sökningar som fick 
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många träffar kan ha haft inverkan på att någon relevant artikel missats då fler sökord 

var tvunget att användas för att minska antalet träffar. Enligt Henricson (2012) kan 

tiden vara en faktor som påverkar resultatet av studien. Båda författarna hade kort om 

tid och ville ha gjort så mycket som möjligt innan en sju veckors praktik på olika orter. 

Detta kan ha varit en orsak till att första versionen av resultat och resultatdiskussion 

fick kasseras och en ny fick utarbetas. Det faktum att det är första gången för båda 

författarna som ett examensarbete utarbetas kan ha haft påverkan på hur det 

slutgiltiga resultatet blev. Enligt Kristensson (2014) kan ovanstående påstående ha 

betydelse. I metod delen står det att ordet gender identity användes vid sökningarna 

om bröstcancer. Anledningen till att detta inte gjordes i sökningarna om 

prostatacancer var att männen relaterade impotens och erektil dysfunktion till 

manlighet och därför behövdes inget extra sökord för att hitta en koppling. 

Förförståelse handlar om såväl inlärda kunskaper som erfarenheter i livet och detta 

kan ha en påverkan på studier (Priebe & Landström, 2012). 

Ingen av författarna hade läst om ämnet cancerbehandling och sexualitet innan 

studien genomfördes. Dock fanns och en viss förkunskap om vad mastektomi 

innebar. Däremot var det ett ämne som båda fann intressant då det inom båda 

författarnas sociala krets finns människor som drabbats av prostata- och bröstcancer. 

Detta är troligtvis en av de största anledningarna till valet av ämne. Båda författarna 

hade sedan tidigare inlärda tankesätt om vad som är manligt och kvinnligt och denna 

kunskap försökte bortses från för att inte påverka resultatet åt någon riktning. Dock 

togs resultat som motsade de förutfattade meningarna som fanns med i resultatet och 

därför har studiens resultat troligen inte påverkats eller förvridits p.g.a. detta. 
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Resultatdiskussion 

I följande avsnitt redovisas huvud fynden: den förändrade sexualiteten, synen på sig 

själv som man, synen på sig själv som kvinna. Samt en avslutning där återkoppling 

sker till sjuksköterskans ansvar vid omvårdnad av dessa vårdsökande personer. 

 

Den förändrade sexualiteten 

Resultatet visade att sexualitet är en viktig del i livet för män och kvinnor. Båda 

könen kände sig lurade på sexualiteten till följd av de olika cancerbehandlingarna. 

Eftersom sexualitet är en viktig del av livet och en del av den individuella hälsan 

påverkar störningar välmåendet i denna aspekt (Hulter, 2009).  

För de båda könen medförde cancerbehandlingarna negativa konsekvenser. Den 

främsta orsaken till den negativa påverkan hos kvinnorna var smärtan vid 

penetration och för männen var den främsta orsaken oförmågan till erektion. Dessa 

upplevelser styrks i en studie om kvinnor och män som drabbats av någon form av 

cancer där individerna uppgav att de upplevde störningar i den sexuella hälsan.  Till 

exempel framkom minskad sexuell lust samt sexuell och kroppslig smärta.  Flera 

individer berättade att de till följd av cancern förlorat sitt gamla sexuella jag (Gilbert, 

Ussher, & Perz, 2012). I en studie gällande sexualiteten hos äldre individer såg 

majoriteten att det inte var några svårigheter att uppfylla de sexuella behoven. I deras 

synsätt på sexualiteten ingick inte enbart penetration utan även hålla hand och mysa 

ansågs vara en del av den (Roney och Wallace Kazer 2015; Fileborn, Thorpe, Hawkes, 

Minichello, Pitts och Dune, 2015). Även Hulter (2004) menar i sin definition av 

sexualitet att det handlar om mer än bara samlag. Det innefattar även att älska någon 

och att visa kärlek. 

 

 

Synen på sig själv som man  

Resultatet visar att synen på sig själv som man påverkades efter behandling. 

Majoriteten av männen upplevde en negativ förändring. De flesta män relaterade 

manlighet till förmågan att penetrera och uppnå en full erektion. När detta inte 

kunde uppnås fanns en rädsla för att bedömas som mindre manlig i andras ögon. 

Detta styrks i en studie där män upplevde den erektila dysfunktion som förödande 

(Nelson et al., 2015) och gjorde att de inte kände sig som riktiga män (Nelson et al., 

2015; Witty et al., 2013). I en annan studie av Seidler, Lawsin, Hoyt och Dobinson 

(2015) påvisades att män med olika former av cancer relaterade den sexuella 

funktionen till maskulinitet. Ovanstående påstående motsades av äldre män i samma 

studie, som menade att den sexuella funktionen inte påverkade manligheten (Witty et 

al., 2013). Resultatet visade att äldre män inte ansåg att maskuliniteten påverkades 

på samma sätt som de yngre då de redan pga. ålder upplevt en försämrad 

erektionsförmåga. Detta bekräftas av en studie gjord av Witty et al. (2013) där det 

framkom att äldre individer hade en annorlunda syn på maskulinitet än yngre. En 

anledning till att männen kände att maskuliniteten kunde påverkas av den sexuella 
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funktionen kan vara just de egenskaper som tillskrivs män. Typiska egenskaper är att 

vara den sexuellt driftiga och initiativtagande (Forsberg, 2009). Enligt den 

hegemoniska maskuliniteten bör män leva upp till en form av dominans och makt, 

dominansen gäller såväl över kvinnor som andra män och därför kan det finnas risk 

att uppfattas som mindre manlig (Jewkes et al., 2015).  

 

Synen på sig själv som kvinna  

Resultatet visade att kvinnornas femininitet påverkades av mastektomin, de kände 

sig oattraktiva och fick en sämre självkänsla. Innebörden av att ha två bröst och att 

kunna vara sexuellt aktiv spelade en stor roll för den kvinnliga identiteten. Detta 

bekräftades i en studie där kvinnor erkände att de ville genomgå en 

bröstrekonstruktion, av den anledningen att de ansåg sig vara för unga för att leva 

utan bröst. Ett annat viktigt motiv till bröstrekonstruktion enligt kvinnorna var 

känslan av femininitet. Majoriteten av kvinnorna i studien ansåg att en kvinna 

behövde bröst för att känna sig normal (Gopie et al., 2011). I en annan studie ansågs 

bröstrekonstruktion vara en nödvändighet för att återfå känslan av kvinnlighet.  I 

samma studie reagerade några kvinnor annorlunda gällande bröstrekonstruktion, de 

ansåg att femininitet snarare definierades av klädsel än förekomsten av bröst 

(Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 2011). Kvinnorna hoppades att en 

bröstrekonstruktion skulle förbättra den sexuella relationen med partnern (Gopie et 

al., 2011). En egenskap som anses typiskt kvinnligt är att bry sig om och värna om sitt 

utseende. På grund av detta blir den kroppsliga förändringen särskilt påtaglig hos 

många kvinnor (de Visser & McDonnell, 2013).  Kvinnor strävar ständigt efter en 

positiv självbild, därför tillskriver de sig positiva egenskaper i hopp om att uppnå 

detta (Berger & Krahé, 2013). 
 

Upplevelse av brist på information 

Ur resultatet framgick det att män och kvinnor inte fått tillräcklig information från 

vårdpersonal angående biverkningar efter behandling. Detta resulterade i att en del 

känslor och biverkningar kom som en chock. De upplevde en brist i informationen 

om sexuella biverkningar, och önskade att den hade erbjudits. Deltagarna fick 

intrycket av att vårdpersonalen inte ville prata om de sexuella biverkningarna 

eftersom de inte blev inbjudna till samtal om ämnet.  Det är viktigt att vårdpersonal 

vågar tala om sexualitet då det är en stor del av livet och bidrar med livskvalitet och 

livsglädje (Hulter, 2009). 

I en studie ur sjuksköterskans perspektiv menade samtliga sjuksköterskor att det är en 

del av det professionella ansvaret att prata om sexualitet. Trots detta var majoriteten 

osäkra angående om vem/när/hur dessa samtal skulle utföras. Ett fåtal sjuksköterskor 

berättade att de samtalade med de vårdsökande personerna om sexualitet. Andra 

sjuksköterskor erkände att de var villiga att prata om sexualitet, men enbart om den 

vårdsökande personen tog initiativet, vilket sällan hände. Vissa sjuksköterskor valde 

att ignorera eventuella försök till samtal om sexualitet. Det fanns fördomar om att de 

vårdsökande personer som var i en relation pratade om de sexuella problemen med 
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partnern och således inte behövde professionell stöttning. Även ålder på den 

vårdsökande personen hade inverkan på om sjuksköterskan inledde samtal om 

sexualitet eller inte. Det framkommer att en osäkerhet existerar bland sjuksköterskor 

angående om samtal om sexuella problem verkligen var en del av deras individuella 

ansvar. Både sexualitet och cancer sågs som tabubelagda och känsliga ämnen och var 

därför komplicerade att föra på tal. Andra förhållanden som bidrog till svårigheten att 

tala om sexualitet var brist på tid och utrymmen för att tala ostört (Olsson, Berglund, 

Larsson, & Athlin, 2011).  

 

 

Kliniska implikationer 

Litteraturöversikten visade att det fanns en upplevd brist på information angående de 

sexuella biverkningarna från de olika cancerbehandlingarna. Forskning visade att 

sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap om vem som borde ta 

upp sexualitet. Därför blev det lättare att undvika ämnet. Ett förslag skulle vara att ta 

fram ett nationellt informationsblad som berör biverkningar av de olika 

cancerbehandlingarna, och i denna skriva ett kapitel om sexualitet och de stöd som 

finns att få i form av bland annat stödgrupper, hjälpmedel och sexual rådgivare. Ett 

informationsblad skulle kunna vara ett sätt för sjuksköterskor att enklare kunna 

bjuda in till samtal om sexualitet. Ytterligare ett förslag vore att ha 

utbildningstillfällen på sjukhusen och inom kommunen. Detta för att ge vårdpersonal 

en ökad kunskap om sexualitet och hur det kan föras på tal på ett respektfullt sätt. 

Den nya kunskapen hos vårdpersonal kan då bidra till att de vårdsökande personerna 

är mer förberedda på de sexuella biverkningarna och därmed kan de sexuella 

förändringarna bli mindre chockartade. 

Slutsatser 

Litteraturöversikten visade att det fanns mycket forskning inom ämnet sexualitet och 

behandling efter prostata- respektive bröstcancer. Trots detta finns det utrymme för 

mer forskning om ämnet sexualitet till följd av cancerbehandlingar, samt om hur 

förändringarna påverkar känslan av manlighet och kvinnlighet.  

Sexualitet är en del av livskvaliteten och borde därmed forskas mer om. Angående män 

och prostatacancer fanns det inte mycket forskning om biverkningarna i relation till 

könsidentitet. På grund av detta bör ytterligare forskning även inom detta område ske. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1, lästa 

syften/abstrakt 

Urval 2, 

granska 

Urval 3, efter 

granskning 

CINAHL Prostate cancer 5,796 

 

   

CINAHL Prostate AND sexual* AND 

after treatment 

40  10 3 1 

Medline Prostate AND sexual* AND 

after treatment 

399 1 1 0 

CINAHL Prostate cancer AND sexual* 239 17 12 5 

Medline Prostate cancer AND sexual* 

AND erectile dysfunction or 

libido or sex drive or sexual 

arousal or sexual interest or 

sexual dysfunction 

778 12 8 2 

Medline  Prostate cancer AND sexual* 

AND erectile dysfunction or 

libido or sex drive or sexual 

arousal or sexual interest or 

sexual dysfunction AND after 

treatment 

174 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1, lästa 

syften/abstrakt 

Urval 2, 

granska 

Urval 3, efter 

granskning 

CINAHL Breast cancer 

AND Sexual* 

AND After 

treatment 

43 3(1) 2(1) 2(1) 

Medline Breast cancer 

AND Sexual* 

AND After 

treatment 

112 5(1) 1(1) 1(1) 

Medline Breast cancer 

AND survivor* 

AND Sexual* 

226 6 4 0 

CINAHL Breast cancer 

AND survivor* 

AND Sexual* 

111 3 1 1 
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CINAHL Breast cancer 

AND Sexual* 

361 8 2 1 

Medline Breast cancer 

AND Sexual* 

955 7 1 0 

Medline Breast cancer 

AND Gender 

identity 

37 1 1 0 

CINAHL Breast cancer 

AND Gender 

identity 

11 

 

 

0 0 0 

Medline Breast cancer 

AND intim* 

AND After 

treatment 

18 0 0 0 

CINAHL Breast cancer 

AND intim* 

AND After 

treatment 

9 1 1 1 

 

CINAHL Breast cancer 

AND intim* 

65 5(1) 5(1) 1(1) 

Medline Breast cancer 

AND intim* 

215 3(1) 3(1) 1(1) 

(*) med en siffra inuti innebär dubbletter av artiklar, samma artikel återfinns i båda 

databaserna. 
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Bilaga 2 

 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 

Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja  

 Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna 

i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja                      Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och 

trovärdighet) i diskussionen?  Ja   Nej 

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

    Ja  Nej 
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Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?   Ja  Nej 

 

 

 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 
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Bilaga 3 

 
Artikelöversikt Bröstcancer 

Titel, författare, år Metod, 

deltagare 

Syfte Resultat 

Chemically – induced 

menopause and the 

sexual functioning of 

breast cancer 

survivors 

 

Shannon Archibald, 

Suzanne Lemieux, E. 

Sandra Byers, Karen 

Tamlyn och Jane 

Worth 

 

2006 

Grounded theory, 

semi – 

strukturerade 

intervjuer 

 

30 deltagare 

mellan 31 – 57 år. 

Att få en insikt av 

bröstcanceröverlevares 

synpunkt av deras 

sexuella funktion efter 

sidoeffekterna av de 

olika 

cancerbehandlingarna. 

Kvinnorna framför genom intervjuer hur de 

upplever deras sexuella funktion efter att ha 

överlevt cancer, negativt, ingen skillnad 

eller förbättring. 

The aftermath of 

breast cancer: an 

altered sexual self 

 

Margaret 

Chamberlain 

Wilmoth 

 

2001 

Deskriptiv 

kvalitativ studie, 

grounded theory 

 

18 deltagare 

mellan 35 – 68 år. 

Att beskriva viktiga 

aspekter för kvinnorna 

efter deras behandling 

för bröstcancer. 

Beskriver hur kvinnorna upplever sig själva 

efter att genomgått alla behandlingar, deras 

sexualitet, deras kroppssyn m.m. 

Mastectomy, body 

reconstruction, and 

impact on identity: A 

qualitative study 

 

C. Piot- Ziegler, M.-L 

Sassi, W. Raffoul och 

J.- F. Delaloye 

2010  

Verbatim, semi- 

strukturerade 

intervjuer, öppen 

reflexiv kvalitativ 

metod. 

 

19 deltagare mellan 

37 – 62 år. 

Att förstå 

konsekvenserna 

kvinnorna känner av 

kroppslig 

rekonstruktion efter att 

ha opererat bort bröstet. 

Beskriver hur kvinnor upplever som 

inte/ska/har genomgått en 

bröstrekonstruktion. 

Breast reconstruction 

following cancer: Its 

impact on patients’ 

sexual functioning 

 

Catherine Marshall 

och Gundi Kiemle 

 

2005 

Grounded theory, 

semi – 

strukturerade 

intervjuer. 

 

28 deltagare, varav 

16 partners. 

Att identifiera faktorer 

som påverkar den 

sexuella relationen. 

Förklarar hur kvinnorna upplever sin 

sexuella funktion efter behandling, hur dem 

upplever sig själva, hur stor det brösten 

spelar roll i sexlivet. 

To feel like an 

outsider: focus group 

doscussions 

regarding the 

influence on sexuality 

Fokusgrupp, 

kvalitativ 

uppföljningsstudie, 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Att utforska hur 

medelålderskvinnor 

behandlade för 

bröstcancer upplever 

deras sexuella identitet 

Tar upp kvinnornas svårighet att identifiera 

sig själva efter vad dem genomgått, 

kvinnokroppen, sexuella funktionen, 

framtida relationer m.m. 
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caused by breast 

cancer treatment 

 

K. Klaeson, K. Sandell 

och C.M.Berterö 

 

2011 

12 deltagare mellan 

39- 54 år. 

kopplade till samhällets 

normer. 

Changes to sexual 

well-being and 

intimacy after breast 

cancer 

 

Jane M. Ussher, 

Janette Perz och 

Emilee Gilbert 

 

2012 

Mixad metod, 

kvalitativa frågor 

med öppna slut. 

 

1965 deltagare, 

medelsnittsåldern 

54,1 år.  

Att undersöka hur 

individer som haft 

bröstcancer, dess 

förändring av sexualitet 

och intima relationer. 

Beskriver kvinnornas syn på sig själva och 

hur de tror deras ev partner ser dem, 

sexuella funktioner m.m. 

 

 

Artikelöversikt Prostatacancer  

Artikel, 

författare, år 

Metod, deltagare Syfte Resultat 

Talking about 

sexuality: 

Desire, Virility, 

and intimacy in 

the context of 

prostate cancer 

associations 

 

Kicki Klaeson, 

Kerstin Sandell 

och Carina M. 

Berterö 

 

2013 

Kvalitativ induktiv 

studie med fyra fokus 

grupper. Varje 

fokusgrupp innehöll 

6 deltagare. Både en 

manifest och en 

latent kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

24 deltagare. 

Att studera hur svenska 

män upplevde och 

pratade om sin sexualitet. 

Mäns behov av sexuell närhet minskade i 

samband med försämrad förmåga att 

prestera. Känslor av frustration, ilska och 

rädsla förekom då männen inte kände sig 

som riktiga män längre. Bieffekterna som 

påverkade män mest var erektil dysfunktion 

och minskad lust. 

Penile lenght 

shortening after 

radical 

prostatectomy: 

Men’s response 

 

Wellam F. Yu 

Ko, Lesley F. 

Degner, Thomas 

F. Hack och 

Garry Schroeder 

 

2010 

Grounded theory. 

Semi-strukturerade 

intervjuer under 40-

60 minuter med sex 

olika män i åldrarna 

58-77. 

 

6 deltagare. 

Att undersöka 

vårdsökande personers 

uppfattning av minskad 

penis längd efter 

strålbehandling av 

prostatan.  

Att ha en mindre penis storlek var inte 

associerat med minskad manlighet. 

Dealing with a 

troublesome 

body: A 

Fenomenologisk 

hermaneutiskt 

metod. Intervjuer 

Att undersöka hur män 

som fick endokrin terapi 

upplevde de kroppsliga 

Somliga män upplevde att de inte var 

funktionella som män i relationen samt att 

deras manlighet minskat. Att uppleva 



 

30 
 

qualitative 

interview study 

of men’s 

experiences 

living with 

prostate cancer 

treated with 

endocrine 

therapy 

 

Bente Ervik och 

Kenneth 

Asplund 

 

2012 

under 1-1 ½ timma 

med 10 män. 

 

10 deltagare. 

förändringar under 

sjukdomens gång. 

biverkningar som kunde kopplas till det 

kvinnliga klimakteriet ledde till en känsla 

av skam. 

Australian 

men’s long term 

experiences 

following 

prstatectomy: A 

qualitative 

descriptive 

study 

 

Peter 

´Kevin´O´Shau

ghnessy och 

Tom A Laws 

 

2010 

Fokus grupper och 

enskilda intervjuer 

med elva män som 

alla genomgått 

prostatektomi mer 

än 6 månader innan 

intervjutillfället. 

 

Deltagare 11 stycken. 

Att beskriva mäns 

långsiktiga återhämtning 

efter prostatektomi med 

avsikt att se effekter av 

ouppklarade post-

operation morbiditet. 

Männen upplevde skam i samband med 

inkontinensbesvär eftersom en riktig ”man” 

är benägen att ha kontroll över sin kropp. 

Operations ärr kunde bidra med en 

minskad självkänsla och en vilja att dölja 

sin kropp. Att inte heller kunna få erektion 

eller kunna bibehålla den under ett samlag 

påverkade deras självbild. 

Sexuality in the 

context of 

prostate cancer 

narratives 

 

Kicki Klaeson, 

Kerstin Sandell 

och Carina M. 

Berterö 

 

2012 

Empirisk 

fenomenologisk 

psykosocial metod 

och Merleau-Ponty’s 

kroppsuppfattningste

ori användes som en 

mall. Djup-intervjuer 

med 10 män under 

46-92 minuter. 

 

10 deltagare. 

Att undersöka hur män 

som blivit diagnostiserade 

med prostatacancer 

uppfattade sin sexualitet 

utifrån ett 

livsvärldsperspektiv. 

Att kunna genomföra ett samlag ansågs 

som en del av vad det innebar att existera 

som en man. Sexuell njutning minskade i 

samband med oförmåga att få en erektion. 

Kroppsförändringar innebar en negativ 

självbild och männen såg sig bara som 

”halva män” efter behandlingen. Männen 

kände att det var svårt att upprätthålla sin 

manliga front när de inte längre kunde 

känna attraktion gentemot det motsatta 

könet. 

The experiences 

of gay and 

bisexual men 

diagnosed with 

prostate cancer: 

results from an 

online focus 

group 

 

Thomas C., 

Wootten A. och 

Robinson P. 

Stigma teori 

användes. 

Homosexuella eller 

bisexuella män 

deltog i en fokus 

grupp under en 

period av 4 veckor. 

 

10 deltagare. 

Att undersöka 

homosexuella och 

bisexuella mäns 

erfarenhet av 

prostatacancer. 

Att inte kunna få erektion, den minskade 

penis storleken påverkade hur deras känsla 

av manlig identitet. En del biverkningar fick 

männen att känna sig som kvinnor i en 

mans kropp. De upplevde att de nu var 

oattraktiva och oönskade i den 

homosexuella världen. 
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2013 

Exploring the 

impact of 

prostate cancer 

on men’s sexual 

well-being 

 

Cindy Letts, 

Karen Tamlyn 

och E. Sandra 

Byers 

 

2010 

Intervjuer med 19 

män i åldrarna 49-79 

som alla genomgått 

behandling ett eller 

fem år innan 

intervjutillfället.  

 

19 deltagare. 

Få en bättre förståelse för 

hur prostatacancer och 

behandlingen påverkar 

mäns sexuella hälsa. 

Den sexuella njutningen förändrades 

negativt av behandlingen. Männen kände sig 

otillräckliga för ett samlag och slutade ha 

sexuell närhet med sina partners. Det 

påverkade dock inte deras känsla av 

manlighet, en av de svarande påpekade att 

han kände sig som en halv person. 

Re- constructing 

mascuinity 

following radical 

protatectomy for 

prostate cancer 

 

Kenneth 

Gannon, Monica 

Guerro- Blando, 

Anup Patel och 

Paul Abel 

 

2010 

Sju män deltog i 

intervjuer 7 till 15 

månader efter själva 

operationen. Semi-

strukturerade 

intervjuer som pågick 

under 45 minuter -2 

timmar. I analysen 

användes 

Foucauldian 

Discourse Analysis 

(FDA). 

 

7 deltagare. 

Syftet var att undersök hur 

män konturerar och 

rekonstruerar manlighet 

efter prostatektomi.  

Att kunna fullfölja ett samlag var en viktig 

del av manlig identitet. De upplevde att 

deras manliga identitet inte passade ihop 

med de nya känslorna av sårbarhet som 

uppkom efter behandlingen. En del 

upplevde att som män i en relation hade dom 

ingen funktion längre om de inte kunde få 

erektion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


