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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Varje år drabbas cirka 10 000 män i Sverige av prostatacancer.  Behandlingen av 

prostatacancer medför biverkningar där en utav biverkningarna är förlust av erektil funktion. 

Syfte: Syftet med studien är att belysa mäns upplevelser relaterat till sin sexuella förmåga i 

samband med behandling av prostatacancer. 

Metod: En kvalitativ studie baserad på fem självbiografier skrivna av män som drabbats av 

prostatacancer och som analyserades med en metod för innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet redovisas i fem kategorier: ”Att vänta på behandling”, ”En lättnad 

infinner sig när beslutet är taget”, ”Att inte känna sig ensam”, ”Känsla av förlorad identitet 

och manlighet” och ”Att gå vidare”. 

Slutsatser: Sexuell oförmåga orsakar ett lidande och påverkar mannen av olika grad. 

Upplevelser av lidande påverkades av faktorer som: utförlig information, stöd av familj och 

vänner. Graden av lidande var också beroende av hur mycket den sexuella förmågan betydde 

för mannen, i förhållande till själva livet. Studien kan göra sjuksköterskor medvetna om hur 

män som genomgått behandling mot prostatacancer upplever sitt lidande, att lidandet är av 

varierande grad men att det hos vissa män påverkar deras livskvalité negativt. Denna kunskap 

gör att sjuksköterskan kan vara lyhörd inför de här männens behov i vårdrelationen. 
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INLEDNING 

 
Prostatacancer är mannens vanligaste cancerform och varje år drabbas cirka 10 000 män i 

Sverige av sjukdomen (Cancerfonden, 2016). I arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården 

möter författaren kontinuerligt patienter som behandlats för prostatacancer.  Det verkar som 

att biverkningar i form av nedsatt sexuell förmåga inte diskuteras med patienter till skillnad 

från inkontinens som är vanligt bland äldre. 

 

BAKGRUND 

 
Prostatan 

Prostatan som även kallas blåshalskörteln är lokaliserad under urinblåsan och är nästan lika 

stor som en kastanj. Prostatans uppgift är att lagra och avge ett basiskt sekret. Detta sekret är 

en del av spermans volym tillsammans med spermier och sädesblåsor. Sekretet gör att 

sperman blir alkalisk och neutraliserar vaginans sura miljö och därmed förlänger spermiernas 

överlevnad (Sonesson & Sonesson, 2008). 

 

Utveckling av cancer 

Cancer innebär att en tidigare frisk cell börjar dela sig onormalt snabbt och tappar sin 

fysiologiska funktion, den delar sig fel.  Cellen vet inte att den ska stoppa delningen och fler 

och fler cancerceller skapas, tillsammans bildar de en cancertumör. Cancercellen har en 

oförmåga att dö, till skillnad från de flesta friska celler. Cancertumören får sedan sin näring 

via egna nybildade blodkärl och fortsätter att växa. Elakartade tumörer har förmåga att tränga 

igenom omkringliggande vävnader, kommer i kontakt med andra blodkärl och lymfa. Celler 

kan lossna och följa med lymfan eller blodet till andra delar av kroppen, så kallade 

dottertumörer (metastaser) (Cancerfonden, 2016). 

 

Prostatacancer 

10 440 män drabbades av prostatacancer år 2015 och varje år dör omkring 2500 män av 

sjukdomen, men många lever länge med sin cancer. Orsakerna till prostatacancer är oklara 

men man vet att det manliga könshormonet testosteron är en förutsättning för att cancern ska 

uppkomma. Svenska forskargrupper har påvisat att prostatacancer är ärftligt och 

rekommendationen är att män som har två eller flera nära släktingar med prostatacancer bör 

kontrollera sitt prostataspecifikt antigen (PSA) fem år tidigare än deras släktingar fick sin 

diagnos, eller från 50 års ålder. En sådan kontroll görs via blodprov och om värdet är över 

normalvärde kan det betyda cancer. PSA är ett äggviteämne som finns naturligt i kroppen 

även när man är frisk men behöver inte betyda cancer, utan kan bero på godartad 

prostataförstoring, inflammation eller urinvägsinfektion. Om PSA-provet är förhöjt kan det 

betyda cancer och då görs en kompletterande undersökning för att säkerställa diagnos eller 

utesluta diagnos. Förutom PSA-prov består utredningen av en palpation av prostatakörteln 

som görs via ändtarmen. Vid cancer är prostata ofta hård och knölig. En 

ultraljudsundersökning görs i andra hand, då observation av prostatan sker och ett 

vävnadsprov tas ut för analys (Cancerfonden, 2016).  

 

Att få prostatacancer innebär att det bildas en elakartad tumör i prostatan, oftast i yttre delen 

av körteln (cancerfonden, 2016). En del män dör av sin cancer, andra lever med sin 

prostatacancer i årtionde och avlider av andra orsaker. Det finns inga säkra metoder att på ett 

tidigt stadium säkert fastställa hur tumören kommer att utvecklas, om den kommer bilda 
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metastaser eller ej. Det mikroskopiska utseendet av cancern, dess storlek och utvecklings-

takten av PSA-värdet ger däremot en vägledning (Järhult & Offenbartl, 2011). 

 

 

Symptom på prostatacancer 

Symptom på prostatacancer i ett sent skede kan vara likvärdiga dem vid godartad 

prostataförstoring; svag urinstråle, trängningar och efterdropp. Blod i urinen kan även uppstå, 

vilket är ett symptom som alltid ska utredas. I ett tidigt skede har man ofta inga symptom alls. 

De flesta män får förr eller senare en godartad förstoring av prostatakörteln. Det är inte cancer 

utan en del av mannens normala åldrande med början från cirka 40 års ålder och de flesta män 

med måttligt förhöjt PSA har godartad prostataförstoring och inte cancer.  (Cancerfonden, 

2016).  

 

Behandling 

Att avstå behandling kan vara aktuellt hos äldre män eller män som har andra sjukdomar och 

en prostatacancer som endast är lokaliserad inom prostatakapseln. Risken att cancern kommer 

sprida sig under männens levnadstid och orsaka död är mycket liten. Det finns olika 

behandlingar för prostatacancer beroende på hur den ser ut, spridning eller icke spridning. 

Dessa är prostataektomi, strålning och/eller hormonbehandling och cytostatika (ibid.). 

 

Botande behandling 

Borttagning av prostatakörteln (radikal prostataektomi) kan göras om cancern inte spridit sig, 

utan endast är lokaliserad i prostatan, chansen till att bli botad är god. Operationen innebär att 

även sädesledare, sädesblåsor och ibland även lymfkörtlar belägna vid sidorna om urinblåsan 

avlägsnas. Att operera bort prostatan rekommenderas om mannen är under 65 år. Denna 

behandling har en stor risk för biverkningar i form av inkontinens och erektionsproblem där 

erektionsproblemen beror på att de små nervtrådarna till svällkropparna skadas under 

operationen (Cancerfonden, 2016). 

 

Om cancern inte har spridit sig utanför prostatan kan strålbehandling vara ett alternativ och 

ger lika stor möjlighet till bot som borttagning av prostatan. Om tumören däremot växer 

utanpå prostatakörtelns kapsel ger strålbehandling en ökad möjlighet till bot, än enbart 

operation. Mannens erektionsförmåga försämras efter strålbehandling, försämringen sker inte 

direkt efter behandlingen, utan kommer gradvis under ett par år. Om tumören är aggressiv kan 

strålbehandling kombineras med hormonbehandling. Hormonerna som gör att cancercellerna 

blir känsligare för strålning ges tre - sex månader innan påbörjad strålbehandling och fortgår 

ett par år efter strålbehandlingen är avslutad (Cancerfonden, 2016). 

 

Symptomlindrande behandling 

Cancern är beroende av testosteron för att växa, minskad testosteronhalt gör cancercellerna 

mer känsliga för strålning. Hormonell behandling är inte botande utan bromsar utvecklingen 

av prostatacancern. Två sätt att förändra hormonproduktionen är genom kirurgisk kastration 

eller medicinsk kastration.  Vid kirurgisk kastration opereras testiklarna bort och 

testosteronproduktionen upphör helt. Vid medicinsk kastration tillförs istället läkemedel för 

att minska hormonproduktionen. Ett annat alternativ är läkemedel som blockerar 

testosteronets stimulerande effekt på cancercellerna. Tillsammans med andra läkemedel i 

tablettform kan sjukdomsförloppet saktas ner. Cytostatikabehandling är en symptomlindrande 

behandling som tillfälligt kan bromsa cancern och strålbehandling kan ges på dottertumörer i 

smärtlindrande syfte (Cancerfonden, 2016). 
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Biverkningar 

Biverkning efter både borttagande av prostatan och efter strålbehandling är att mannen har 

stor risk att förlora sin erektionsförmåga permanent. I en studie av Donovan, et al. (2016) 

visas att borttagandet av prostatan var den behandling som hade störst negativ effekt på 

mannens sexuella funktion.  

 

Vanliga biverkningar vid förändring av hormonproduktionen är ömma och förstorade bröst 

tillsammans med att den sexuella lusten försvinner, förmågan till samlag påverkas och 

kvinnliga klimakteriebesvär uppstår (Cancerfonden, 2016). 

 

Mäns sexualitet i samband med behandling mot prostatacancer 

Att få diagnosen prostatacancer tillsammans med hur prognosen ser ut, är de två faktorerna 

som skapar mest oro och därefter kommer tankar om impotens och en rädsla för spridning av 

cancern. Desto större besvär med den sexuella förmågan, desto lägre livskvalité. Den 

minskade livskvalitén ger sig uttryck i form av ökad psykologisk störning, minskning av den 

maskulina självkänslan, lägre sexuell förmåga, förtroende och intimitet jämfört med män som 

inte har prostatacancer (Mehnert, Lehmann, Graefen,  Huland & Koch, 2009), (Donovan, et al 

2016), (Uscher, et al. 2016). 

 

Lalong-Muh, Colm & Stegall (2013) bekräftar detta och beskriver att oförmåga till erektion 

kan ha stor inverkan på mannens livskvalité, förtroende och livstillfredsställelse som 

utvecklas till depression och rädsla. Författarna skriver vidare att en erektila dysfunktionen 

kan påverka mannens självkänsla och relationen med sin sexpartner.  

 

Över 40 procent av män som genomgått behandling mot prostatacancer, fem år efter 

behandlingen är missnöjda med sitt sexliv. Den sexuella oförmågan påverkar männens 

psykiska hälsa olika mycket, men gemensamt för männen är att de känner en bristande 

uppföljning av upplevelserna kring sin sexuella förmåga. Äldre män kan känna oro över sin 

sexuella förlust men tror de anses för gamla för att ha dessa känslor, de har svårt att prata med 

vårdpersonal om detta då de känner sig generade (Letho, Helander, Taari & Aromaa, 2015) 

(O´Brien, et al 2011).    

 

Mannens upplevelser i samband med behandling mot prostatacancer behöver tas på allvar och 

medvetandegöras för sjuksköterskor i vården. I mötet med dessa män är det viktigt för 

sjuksköterskan att med en helhetssyn och medvetenhet vara lyhörd för det individuella 

behovet hos männen (Eriksson, 2014). Fler undersökningar behöver göras för att få stöd i 

tidigare studier, hur män upplever sin sexuella förmåga och livskvalité. 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskor som arbetar med prostatacancerpatienter anser att det finns ett behov av mer 

information om biverkningar hos män som behandlas för prostatacancer än vad de får. Det 

som bör diskuteras mer med männen innan behandling är biverkningar i form av erektil 

oförmåga, för att minska mannens lidande. Männen upplever ett minskat lidande i 

vårdprocessen när de blir sedda utifrån ett helhetsperspektiv och deras behov av information 

blir tillgodosedda (D´Allimonte, et al 2013).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 
Eriksson (2014) menar att vårdvetenskapen har sin grund i en helhetssyn på människan, 

vårdaren våga möta den lidande människan och ge något tillbaka. I litteraturgenomgången till 
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denna uppsats framgår att behandling vid prostatacancer kan innebära ett lidande för mannen 

vilket ibland kan relateras till behandlingens påverkan av den sexuella förmågan. I enlighet 

med vårdvetenskapen kan lidande förstås som den plåga människan upplever då hennes helhet 

hotas eller håller på att upplösas och kan beskrivas som hotet mot identiteten (Wiklund, 

2008). Detta hot kan vara sjukdom eller en skada och beskrivs utifrån tre typer av lidande: 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är ett lidande som är en 

direkt följd av sjukdomen. Vårdlidande är ett lidande som orsakas i vård och behandlings-

situationer. Livslidande är kopplat till människans livshistoria och livssituation och hör 

samman med hela människans existens vilket innefattar de subjektiva upplevelserna (ibid.). 

Biverkningar som är en konsekvens av prostatacancer och dess behandling gör att de berör 

mannens livslidande (Ibid.). 

 

Lidandet kan metaforiskt beskrivas som att människan betraktar nuet och sin situation utifrån 

hälsans eller lidandets öga. Hur nuet uppfattas, vilket öga som används är beroende på 

människans förflutna, hennes tolkningsmönster och livsregler som utvecklats och beroende på 

hur förväntningarna på framtiden ser ut (Ibid.). 

 

Lidandets öga: Utifrån lidandets öga blir tidigare negativa erfarenheter till en referensram och 

framtiden ses utifrån samma perspektiv, negativt. Genom att inte kunna vara närvarande i sin 

sjukdom finns heller inte närheten till sig själv, vilket bidrar till sönderfall (Ibid.). 

 

Hälsans öga: Om sjukdomen ses utifrån hälsans öga dominerar de tidigare positiva 

erfarenheterna och det finns en förmåga att möta sjukdomen, blundar inte för det som är svårt. 

Att endast se med hälsans öga kan göra att lidandet idealiseras (ibid.). 

 

För att se kunna se realistiskt på sin sjukdom, är det viktigt att se med både lidandets och 

hälsans öga. Vilket öga man lägger tonvikt på ligger till grund för hur lidandet förlöper. Att 

kunna möta och försonas med sitt lidande, inte fastna i lidandets öga skapar en mening och ett 

sammanhang. Upplevelse av mening gör att lidandet lindras (ibid.). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos män i Sverige och de vanligaste 

behandlingarna är; helt borttagande av prostatakapseln, strålning eller en kombination av 

dessa. Behandlingarna medför en betydande risk att drabbas av nedsatt sexuell förmåga vilket 

kan medföra ett lidande för männen i form av depression och minskad livskvalité.   

 

Tidigare forskning visar att det hos männen finns ett behov av mer information om 

biverkningar innan behandling, att få behovet tillgodosett gör att lidandet lindras. Forskning 

visar även en bristande uppföljning av männens upplevelser kring sin sexuella förmåga efter 

behandling, vilket orsakar ett lidande.  

 

Utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt skall sjuksköterskan kunna möta männen och se dem ur 

ett helhetsperspektiv. Att i mötet vara observant på hur lidandet ser ut för den enskilde 

relaterat till sin sexuella förmåga. Om sjuksköterskan inte är lyhörd och har förmåga att se 

mannen ur ett helhetsperspektiv har hon inte möjlighet att se individens behov, vilket leder till 

ett ökat lidande för mannen.   
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SYFTE 

 
Syftet var att belysa mäns upplevelser relaterade till sin sexuella förmåga i samband med 

behandling mot prostatacancer. 

 

METOD 

 
Design 

Studien är en litteraturstudie baserad på självbiografier som analyserats med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Datainsamling 

Självbiografierna söktes fram i den gemensamma databasen för Sveriges bibliotek, Libris 

(Libris, 2016). Varje självbiografi lästes igenom utifrån frågan: Vilka upplevelser ges uttryck 

för som är relaterade till mannens sexualitet? Text som svarade på frågan, handskrevs 

ordagrant ut i text och resulterade tillsammans i nio stycken A4- ark och tjugofyra A3- ark. 

 

Urvalsförfarande  

Vid sökning av självbiografier användes sökorden ”biografi” och ”prostatacancer” vilket gav 

15 träffar där nio exkluderades. Fem stycken av dessa var talböcker och kopior av 

självbiografierna i textform, vilka därför exkluderades. Böcker fler än 100 sidor inkluderades 

och det återstod åtta stycken. Böcker som handlade om män i en palliativ fas av cancer 

exkluderades, men gjorde inte att någon bok försvann. Två av kvarvarande åtta böcker gick 

inte att få tag i och exkluderades. Sex böcker var kvar, varav en lästes, men valdes bort på 

grund av för lite text som svarade mot syftet. Därav blev det fem kvar som ligger till grund 

för resultatet. Se bilaga 1. 

 

Fyra av de fem männen var svenska medborgare, bodde i Sverige medan en var amerikan och 

var bofast i USA, boken var översatt till svenska. Fyra av de fem levde i ett förhållande som 

gift/sambo, medan en var ensamboende. Männen var mellan 54 år – 69 år vid diagnos och de 

diagnostiserades mellan år 1994 och år 2013. Böckerna var publicerade mellan år 1998 och 

2016.  Männen och deras behandlingar: 

 

54-årig gift man. Radikal prostataektomi.   

59-årig gift man. Radikal prostataektomi.  

61-årig gift amerikan. Radikal prostataektomi. 

69-årig gift man. Inre och yttre strålning tillsammans med hormonbehandling. 

55-årig man. Ej gift. Mestadels ensamboende. Avböjer rekommenderad behandling som var 

strålning tillsammans med hormonbehandling. 

 

Se bilaga 2 för en översikt av studiens valda självbiografier. 

 

Kvalitetsgranskning 

Alla självbiografier som är med i studien har kvalitetsgranskats enligt Segesten (2006) mall 

för kvalitetsgranskning av tryckt text. Se Bilaga 3. 

 

Dataanalys 

Vald litteratur analyserades textnära, en åt gången utifrån Lundman och Hällgren- 

Graneheims metod för kvalitativ innehållsanalys. Ur varje självbiografi plockades meningar 
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och fraser ut som svarade till syftet, så kallade meningsbärande enheter vilka kondenserades 

och blev till så kallade kondenserade meningsenheter. Det innebär att man förkortar ner texten 

för att göra den mer lätthanterlig, utan att innebörden i de meningsbärande enheterna går 

förlorad. De kondenserade meningsenheterna kodades genom att de meningsbärande 

enheternas innehåll och innebörder jämfördes med varandra. Enheternas fördes sedan 

samman med varandra utifrån likheter och skillnader, parades ihop och blev till 

huvudkategorier och underkategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2015). Dessa 

kategorier blev grunden till resultatet. Under analysprocessen bortsåg jag från min egen 

förförståelse genom ett aktivt och kritiskt tänkande, vilket innebar att mina egna 

föreställningar hölls tillbaka och inte okontrollerat tog över och styrde analysen. (Dalhborg 

Lyckhage, 2006). 

 

Bilaga 4 visar exempel på dataanalysen. 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

 
Självbiografierna har behandlats i enighet med Helsingforsdeklarationen (2013) där vikten av 

att hänsyn till integritet och sekretessuppgifter beskrivs. Författarna har själva valt att ge ut 

böckerna till allmänheten att ta del av, vilket innebär att integritets- och sekretesskraven redan 

är uppfyllda vid publicering av böckerna. Lagen om upphovsrätt (1960:729) säger att 

publicerad text inte får ändras så upphovsmannen känner sig kränkt. Texten har analyserats 

textnära med en medvetenhet om min egen förförståelse vilket beaktar människovärdes-

principen (Helsingforsdeklarationen, 2013). Nyttan med studien är att sprida kunskapen om 

mäns upplevelser relaterat till sin sexuella förmåga i samband med behandling mot 

prostatacancer.  

 

RESULTAT 
 

Tabell: Huvudkategori & Underkategori 

 

Huvudkategori Underkategori 

 

Att vänta på behandling 

Känslor innan behandling 

Undvika överraskningar 

 

En lättnad infinner sig när beslutet är taget 

 

 

Att inte känna sig ensam 

Familj och vänners betydelse 

Andra drabbade ger stöd 

 

Känsla av förlorad identitet och manlighet 

 

 

Att gå vidare 

 

 

Resultatet presenteras utifrån de fem huvudkategorier och fyra underkategorier som framkom 

under analysen.  

 

Att vänta på behandling 

Känslor innan behandling 

Männen grubblade och tänkte som mest innan behandling. Tankar som om det var rätt 

behandling för just dem, och varför var en fråga som alla hade ett behov att få svar på. Varför 
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strålning och inte prostataektomi och vise versa. Funderingar på om de överhuvudtaget ville 

genomgå en behandling, hur stor chansen till bot var. Var det värt det i förhållande till att 

riskera sin erektila funktion? (Korda, 1996, Pärletun, 2003). En av männen valde den erektila 

funktionen istället för en överlevnad på ett par år till och avstod därför rekommenderad 

behandling. Han kunde inte acceptera det faktum att förlora sin sexuella förmåga som var en 

viktig del i hans liv (Thuvesson, 2006). 

 

De tänkte alla tillbaka på hur deras liv hade varit tidigare, hur livet skulle se ut efter 

behandlingen. Risken att deras sexuella förmåga skulle försvinna, skrämde. De försökte tänka 

på annat men det var svårt att släppa tanken på hur annorlunda deras liv skulle bli. ”Det 

började gå upp för mig hur helt annorlunda mitt liv skulle bli efter den 29:e” (Korda 1996, s. 

151).  Känslor av ilska över att ha drabbats av prostatacancer var gemensamt för alla män. De 

kände en sorg och oro över att riskera mista sin sexuella förmåga. Ovisshet och osäkerhets-

känsla kring om just de skulle drabbas eller ej. Eller om de mot förmodan skulle vara de som 

hade tur att klara sin erektion (Feldt & von Otter, 2003, Korda, 1996, Pärletun, 2003, 

Thuvesson, 2006, Örn, 2016). Historier om bekanta som drabbats och helt tappat sin erektila 

förmåga skapade ångest och var plågsamt, medan andra historier där erektionen kommit 

tillbaka snabbt, gav en gnista av hopp (Feldt & von Otter, 2003, Korda, 1996). 

 

Det var inte en självklarhet för alla att genomgå någon behandling just på grund av den stora 

risken att förlora sin förmåga till erektion. För en av männen där prostatacancern spridit sig 

utanför prostatakörteln, till lymfan blev valet att inte genomgå behandling. Hans aktiva sexliv 

var en central del i hans liv och hade en betydande roll för hans livskvalité, utan en sexuell 

förmåga- inget värdigt liv (Thuvesson, 2006). ”Allting har ett pris. Mitt pris är att pinka på 

mig resten av mitt liv och dessutom vara oförmögen att knulla! För att leva något år eller 

några år längre. Det är väl för fan också fråga om livskvalité ” (Thuvesson, 2006, s. 197). 

 

Två av männen kände en förlust av den erektila funktionen skulle vara svårt, deras livskvalité 

skulle minska om de förlorade den. De ansåg ändå att själva livet var viktigare och valde att 

genomgå rekommenderad behandling (Feldt & von Otter 2003, Korda, 1996).  

 

Korda (1996) beskriver en känsla av att känna sig helt frisk. Att det därför var frestande att 

helt avstå behandling på grund av den stora risken att bli impotent och inkontinent. 

 

Livsglädje beskrivs av de övriga två männen, var att överleva oavsett erektil förmåga. De 

ansåg att det var en sorg, men inte i så stor utsträckning som de övriga tre, de kände sig också 

mentalt mer förberedda inför behandlingen (Pärletun, 2003, Örn, 2016). 

 

Undvika överraskning 

Gemensamt för männen som valde att genomgå behandling var att de läste faktaböcker. De 

ville ha reda på så mycket som möjligt om prostatacancer, behandlingsmetoder och 

biverkningar. All information var viktig och de var ett behov för dem att bearbeta sin sjukdom 

(Korda, 1996, Feltd & von Otter, 2003, Pärletun, 2003, Örn, 2016). 

 

Att få bli visad med bilder hur operationen skulle fortlöpa gjorde att informationen blev 

tydligare för mannen (Korda, 1996). Att bli informerad om vilken behandling som var den 

bäst lämpade för just dem och varför. Hur stor risken var att den erektila funktionen helt 

skulle slås ut (Pärletun, 2003). Att få reda på hur lång tid de skulle förvänta sig innan 

förmågan till erektion kan komma tillbaka, och chansen till att få tillbaka den efter den tiden 

löpt ut. Att inte bli överraskad eller ha för stora förhoppningar utan få klara besked om hur 
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verkligheten ser ut. Desto mer information, desto större tillit till läkaren. Att inte något kom 

som en överraskning för männen (Korda, 1996).” Ju längre den erektila dysfunktionen håller 

i sig, desto mer atrofierar eller förtvinar muskelvävnaden i Penis. Desto sämre verkan har 

den och desto svagare blir erektionen. Detta kom som en överraskning för mig.” (Korda, 

1996, s. 295).  

 

Att helt kunna lita på sin läkare, att veta att han gör sitt absolut bästa för att få bort cancern 

var viktig för alla män. För två av tre som fick prostatan bortopererad var vetskapen om att 

läkaren även gjorde allt för att bevara de båda nerverna runt prostatan av stor vikt (Korda, 

1996, Pärletun, 2003). ”Rush sa att om han opererade mig skulle han göra allt i in makt för 

att rädda mitt sexliv, men inte om det innebar en risk för mitt liv” (Korda 1996, s. 83).  

 

En lättnad infinner sig när beslutet är taget 

När väl beslut om behandling var tagen, när männen inte kände någon osäkerhet om just den 

behandlingen var den rätta för dem, infann sig en känsla av lättnad. Grubblandet kunde avta 

och en känsla av acceptans av deras situation inföll (Korda, 1996, Pärletun, 2003). ”Jag 

kände en oerhört lättnad-  beslutet hade äntligen fattats. Jag hade lagt mitt öde i doktor 

Walshs händer” (Korda, 1996, s. 125).  

 

Ett annat beslut var att avstå behandling då mannens livsglädje i livet berodde till stor del av 

att ha en fungerande erektion och potens, vilken troligen skulle skadas under behandlingen. 

Att överge detta för att leva ett par år till var inte aktuellt. Detta beslutet var en självklarhet 

och någon tid till att fundera över det var inte aktuellt (Thuvesson, 2006). ”Hormon-

behandlingen gör att jag får bröst, celluliter, vallningar. Strålningen gör att jag skiter och 

pinkar på mig och blir impotent. Frågan är om jag vill!” (Thuvesson, 2006, s 199).  

 

Att inte känna sig ensam 

Familj och vänners betydelse 

Alla förutom en levde i ett sambo/gift förhållande. De hade ett aktivt stöd från fru/sambo. Att 

få bekräftelse på att deras kärlek inte var beroende av hans förmåga att kunna få erektion eller 

ej gav ett minskat lidande och mannen. Han hade då lättare att släppa tankarna på sin sexuella 

förmåga (Feldt & von Otter, 2003, Korda, 1996, Pärletun, 2003, Örn, 2016). ”När man väl 

talat igenom detta öppet och ärligt med sin partner kan man börja tänka på annat och 

behöver inte längre vara helt upptagen av tanken på impotens” (Korda, 1996, s. 134).   

 

Att kunna prata om sin sjukdom var viktigt. Behovet att prata behövde inte vara konstant utan 

kom i perioder. Att då ha familj och vänner som bryr sig, är intresserade och vill lyssna när 

behovet är stort är en viktig del i mannens sjukdomsprocess och ger en känsla av stöd och 

minskat lidande (Feldt & von Otter, 2003). ”Pratar ibland om allt; biverkningar, behandling 

med vänner och bekanta. Vänner bryr sig och är intresserade” (Feldt & von Otter, 2003, s. 

118). 

 

Andra drabbade ger stöd 

Möte med andra män i samma situation via stödgrupper och föreningar, byta erfarenheter om 

operationen, biverkningar, att veta att man inte är ensam upplevdes vara tröstande (Pärletun, 

2003). En avundsjuka kunde även uppkomma om de andra männen drabbats av mindre 

biverkningar än en själv (Korda, 1996). Alla männen var inte med i föreningar och 

stödgrupper, men gemensamt för alla var att de läste självbiografier av andra män som hade 

drabbats av prostatacancer. Det var ett sätt att inte känna sig ensam i sin sjukdom, genom att 

läsa självbiografier fick de stöd och en känsla av hopp (Pärletun, 2003). ”Jag minns professor 
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Martins bok. Han hade fått erektion medan han fortfarande var kvar på sjukhuset med 

kateter” (Korda, 1996, s. 216). 

 

Känsla av förlorad identitet och manlighet 

Att mista sin erektionsförmåga och sin prostata beskriver männen var som att förlora sin 

identitet vilket gav upphov till en saknad. (Korda, 1996, Örn, 2016).  

 

Hormonbehandling beskrevs som att förlora sin manlighet och sexualitet då kvinnliga 

klimakteriesymptom uppstod i form av vallningar, brösten växte och en frånvaro till lust till 

något sexliv. En känsla av att vara helt utrotad, kastrerad och därigenom förlorat sin identitet, 

vilket upplevdes som det största handikappet efter behandlingen.  

 

Att behandlas med strålning och hormoner beskrevs av författaren som en stor påfrestande 

och lång behandling till skillnad från de andra männen som fick prostatan avlägsnad. Genom 

strålningen förlorade han sin erektila funktion och hormonerna gjorde att lusten försvann, till 

skillnad från männen som fick prostatan borttagen, vilket inte tog bort deras sexuella lust 

(Feldt & von Otter, 2003). ”Gråter- Jag vill bli man igen!” (Feldt & Von Otter, 2003, s.147). 

 

Att gå vidare 

Två av männen ansåg att vara fri från cancer var det viktigaste och gav livsglädje oavsett 

erektil förmåga. Att grubbla över den sexuella förmågan kändes som petitesser i förhållande 

till att vara i livet. (Pärletun, 2003, Örn, 2016).  

 

Men det var inte alla männen som var så säkra på att behandlingen var värt det på grund av att 

den sexuella förmågan försvann och att biverkningarna upplevdes som svåra. Att få strålning 

och hormonbehandling beskrevs som en känsla av att bli helt utrotad som man och det var 

svårt att gå vidare (Feldt & von Otter, 2003). ”Skulle du ha föredragit att inte veta att du har 

cancer? – Ibland tror jag faktiskt det” (Feldt & von Otter, 2003, s. 86). 

 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

Studiens resultat bygger på självbiografier skrivna av män som själva drabbats av 

prostatacancer. En kvalitativ innehållsanalys valdes som den mest lämpade då studien skulle 

belysa männens subjektiva upplevelser (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2015).  För att få 

fram text som svarade till syftet var självbiografier den litteratur som bedömdes mest relevant. 

Männen skrev böckerna själva, utifrån sina egna upplevelser och de var primärkällor. 

Dahlborg & Lyckhage (2006) menar att självbiografier är ett tillförlitligt vetenskapligt 

material att använda sig av när man ska ta del av människors upplevelser, vilket gjorde 

självbiografierna trovärdiga gentemot studiens syfte. 

 

Vid sökning av litteratur valdes sökorden ”biografi” och ”prostatacancer” vilka ord var 

självklara att ha med i sökningen för att få rätt form av litteratur. Databasen Libris, (2016) 

som är den gemensamma databasen för Sveriges bibliotek ansågs vara den bäst lämpade 

databasen för sökning av självbiografier. Genom att söka i Libris kunde jag på ett enkelt sätt 

se den litteratur som fanns på Sveriges bibliotek, inte bara i Växjö.  

 

Böcker som innefattade valda inklusionskriterier valdes därefter ut. Urvalet blev inte så stort, 

det var sex självbiografier vilka lästes, där en av dem exkluderades på grund av för lite 
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innehåll som svarade till syftet. Män i ett palliativt stadie exkluderades då författaren hade 

gjort ett aktivt val att exkludera män som inte har chans till bot.  

 

Flera av de utvalda böckerna fanns även i talböcker, men författaren valde att läsa litteraturen 

istället för att lättare kunna gå tillbaka i texten vid behov i analysprocessen. Detta gjorde 

analysen mer textnära och tillförlitlig.  

 

Två självbiografier hade mindre än 100 sidor och exkluderades. Att ha med de böckerna i 

studien hade möjligtvis gjort att utfallet blivit annorlunda. De valdes bort för att författaren 

ville att självbiografierna för studien skulle innehålla mer än 100 sidor textmassa per bok, 

vilket resulterade i fem stycken självbiografier. 

 

En av författarna var amerikan och bodde i USA där han fick sin behandling. Boken 

inkluderades då det fanns mycket text som svarade mot syftet och det ansågs inte ha någon 

betydelse för resultatet om behandlingen utfördes i USA eller ej, då syftet var att belysa mäns 

upplevelser.  

 

En kvalitetsgranskning gjordes av självbiografierna genom att använda Segerstens (2006) 

källkritik av tryckt text, där kravet är att självbiografierna ska vara kvalitetsgranskade innan 

publicering. En kontakt togs med förlagen med förfrågan om böckerna blivit 

kvalitetsgranskade innan publicering, vilket de hade. Därmed ökar trovärdigheten av 

självbiografierna. 

 

Vid läsning av böckerna skrevs meningar ut som svarade till syftet vilket resulterade i nio 

stycken A4- ark och tjugofyra stycken A3-ark. De handskrivna lösbladen gjorde att en 

överblick kunde fås över hur männen upplevde sin sexuella förmåga i samband med 

prostatacancerbehandling. Utifrån dessa meningar och fraser analyserades sedan texten i 

enlighet med Lundman och Hällgren- Granheims kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2015).  Meningarna och fraserna (meningsbärande enheterna) kortades 

ner för att bli mer lätthanterligt, de kodades för att tydliggöra innehållet i resultatet. Koderna 

grupperades sedan upprepande gånger för att få fram så textnära analys som möjligt, vilket 

ledde fram till valda huvud- och underkategorier som presenteras i resultatet. I resultatet 

används även utvalda citat för att tydliggöra männens upplevelser utifrån syftet för läsaren att 

själv ta del av och bedöma resultatets giltighet, vilket ökade trovärdigheten. 

 

Författarna har själva valt att ge ut självbiografierna till allmänheten att ta del av, vilket 

innebär att integritets- och sekretesskraven redan är uppfyllda i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (Helsingforsdeklarationen, 2013). Genom att böckerna analyserades 

textnära har även kraven gällande Lagen om upphovsrätt (1960:729) uppfyllts.  

 

Resultatet belyser männens subjektiva upplevelser vilket betyder att det inte kan generaliseras 

till alla män, men det ger en möjlighet till användning genom att skapa en ökad lyhördhet 

gentemot dessa män i vårdkedjan.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att tiden efter diagnos och innan beslut om behandling är fylld av tankar och 

känslor, att ena stunden känna ångest och i nästa stund känna hopp. Att genomgå en 

behandling är ingen självklarhet för alla män. Behandlingen kan medföra en känsla av 

förlorad identitet, manlighet och livskvalité. Hur mannen mår efter behandling, är beroende 
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på vad som innebär livskvalité för den enskilde mannen. Det är inte en självklarhet för alla 

män att genomgå behandling.  

 

Det är svårt för män som genomgår behandling mot prostatacancer att acceptera sin sexuella 

oförmåga, vilket även McCaugan, et al. (2012) beskriver i sin studie som även visar att 

lidandet i förhållande till sin sexuella oförmåga är oberoende av ålder. Efter att männen får sin 

diagnos känner alla en ilska, en ilska över att vara drabbad, de har en oro och känner sorg. 

Tiden då männen väntar på behandling är ett lidande, vilket beror på en osäkerhet kring 

behandlingen, är det den rätta behandlingen för mig eller finns det en bättre metod där risken 

för sexuell oförmåga är mindre? Det finns ett behov av att söka alternativa behandlingar.  När 

väl beslutet är taget infinner sig en känsla av lättnad och accepterande, en kontroll över 

kroppen och behandlingen, vilket skapar mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten, 

2011). För att kunna känna en trygghet i beslutet läser männen aktivt i faktaböcker om 

prostatacancer och de behandlingar som finns att tillgå, det är viktigt för dem att erhålla så 

mycket information som möjligt innan behandling vilket stöds av Ross, et al. (2015) som 

beskriver att mannen känner sig mer tillfreds och nöjd med sitt val av behandling om läkaren 

diskuterar olika behandlingsalternativ, än om läkaren inte tar sig tid för diskussion.  En lättnad 

infinner sig hos männen när beslutet är taget och de får en känsla av accepterande.  

 

Att inte känna sig ensam, utan känna stöd från sin fru/sambo och anhöriga är för alla män som 

genomgick behandling en viktig faktor för att må bra. Att få bekräftelse på att vara älskad 

oavsett sexuell förmåga minskar lidandet för männen, vilket får stöd av Wiklund (2008) som 

skriver att om mannen har tidigare positiva erfarenheter har han lättare att se sitt lidande 

utifrån hälsans öga, det finns en förmåga att möta sjukdomen. Green, Weels & Laakso (2011) 

menar att aktivt stöd och närvaro i den nära relationen är av stor vikt för mannens 

känslomässiga välbefinnande. Ju mer stöd i den nära relationen, desto bättre känslomässigt 

mående.  

 

Hur den sexuella oförmågan påverkar mannens livskvalité och blir till ett lidande eller ej, och 

i så fall hur mycket kan förklaras av Wiklund (2008) som skriver: hur mannen uppfattar nuet 

påverkas av tidigare erfarenheter tillsammans med förväntningar på framtiden, vilket är 

individuellt. Nuet uppfattas olika och mannen kan betrakta sin sjukdom utifrån lidandet öga 

eller hälsans öga. Men för att kunna se realistiskt på sin sjukdom är det viktigt att kunna se 

med både lidandets och hälsans öga, mannen kan då försonas med sitt lidande (Ibid.).   

Lidandet kan därför inte generaliseras, det är inte lika stort hos alla män som behandlats mot 

prostatacancer. 

 

En av männen väljer att inte genomgå behandling, när sjukdomen inte är botbar längre och 

den sexuella förmågan betyder allt för mannens livskvalité. Prognosen om framtiden är inte 

positiv oavsett behandling och han känner att det inte är värt att förlora sin sexuella förmåga 

för en överlevnad på ett par år. Genom att se sitt lidande i relation med sitt förflutna, sin 

livshistoria, bakgrund och jämföra hur lidandet ser ut i horisonten, var det inte värt att 

genomgå behandling, enligt mannen (Wiklund, 2008). 

 

Resultatet visar att mannen som genomgår strålbehandling tillsammans med hormoner har en 

lång process av lidande.  96 % av män som genomgår behandling för prostatacancer upplever 

biverkningar under och efter behandling som påverkar dem negativt. De som erhåller 

hormonbehandling upplever mer allvarliga sexuella problem än män som inte får hormoner, 

vilket utifrån resultatet kan innebära en känsla av att bli totalt utrotad som man och att ens 

manlighet och identitet försvinner. Mannen som behandlas med att avlägsna prostatan får inte 
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känslan av att lusten försvinner, utan hans lidande hör samman med den sexuella oförmågan. 

Män som genomgår hormonbehandling upplever mer allvarliga sexuella problem än män som 

inte får hormoner (Allchorne och Green 2016), (Hamilton, Van Dam & Wassersug, 2015). 

 

En del män har lättare att gå vidare, att acceptera en förlorad sexuell förmåga och känner att 

det inte är det viktigaste i livet utan det viktigaste i livet, är att bli botad.  Andra har svårt att 

acceptera sin sexuella oförmåga och har svårt att gå vidare, det blir ett lidande som påverkar 

deras livskvalité. För att kunna göra lidandet lättare att bära, ha möjlighet att försonas med sitt 

lidande måste en känsla av mening erhållas. Att kunna känna mening är en central 

förutsättning för att ha möjlighet att uppleva hälsa. Försoning med sitt lidande sker när 

sjukdomen ses både utifrån lidandets öga och hälsans öga. Wiklund, (2008). 

 

SLUTSATS 
Studien har belyst mäns upplevelser relaterat till sin sexuella förmåga i samband med 

behandling mot prostatacancer. Resultatet visar att det är viktigt att männen erhåller tydlig 

information innan beslut om behandling tas och att de får förklarat för sig varför de ska 

genomgå den rekommenderade behandlingen, för och nackdelar. Det medför att männen 

känner trygghet och tillit till sjukvården med ett minskat lidande som följd, vilket får stöd i 

aktuell forskning. Studien visar tillsammans med annan forskning att männen ofta har ett stort 

behov av att prata om sin sjukdom med andra drabbade och när de upplevde stöd från familj 

och vänner minskade deras lidande. Efter behandling mot prostatacancer upplevde männen 

sorg, men hur mycket en sexuell oförmåga påverkade männens lidande var individuell.  

Litteraturen beskriver att detta är beroende av tidigare erfarenheter och vilka förväntningar på 

framtiden männen har. Tidigare studier visar att män upplever en bristande uppföljning kring 

sin sexuella förmåga efter behandling, vilket inte framkom i resultatet då författarna till 

självbiografierna inte skrev om det. Resultatet visar däremot att männen upplever lidandet 

olika stort efter behandling och kan påverka deras livskvalité. Som sjuksköterska är det viktigt 

att ha kännedom om männens upplevelser och behov i samband med prostatacancer-

behandling. Att ha en medvetenhet i mötet med dessa män och att kunna fånga upp dem som 

går med ett lidande som påverkar deras livskvalité. Erbjuda dem rätt hjälp och stöd utifrån 

deras individuella behov. Ytterligare forskning kring mäns upplevelser i samband med 

prostatacancer bör inrikta sig på att följa männen under ett långtidsperspektiv, det vill säga 

innan behandling, under behandling och flertalet år efter behandling, för att få en helhetsbild 

om hur dessa mäns lidande ser ut relaterat till sin sexuella oförmåga för att kunna möta och 

tillgodose männens behov. 
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Sökschema självbiografier 

 
Databas 

 

Datum 

 

Sökord 

 

Antal 

träffar 

 

Utvalda 

böcker 

 

Libris 17-02-21 Biografi* prostatacancer*    15st 

 

        5 st 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                Bilaga 2. 

Information av författarna till självbiografierna 

 

Ditt PSA är för högt- mitt möte med prostatacancer, av Lars Göran Pärletun (2003) 

Lars är 54 år när han drabbas av prostatacancer och han blev rekommenderad prostataektomi 

med en stor chans till bot. Genom att läsa faktaböcker tog han in information om sin cancer 

och behandling och jämförde också vården i USA och Sverige genom att läsa Michael Kordas 

självbiografi. Han kände sig trygg med sin läkare och behandlingsmetod. Valde livet trots att 

risken för att förlora sin erektila förmåga var en sorg för honom. 

 

Prostatacancer- en bok om hopp, av Peter Örn (2016) 

Peter var 59 år när han fick prostatacancer. Han blev rekommenderad prostataektomi och det 

var inget han ifrågasatte. Han hade ett stöd i sin bror som var läkare, där han ventilerade sin 

sjukdom och fick råd och stöd. Peter beskriver en rädsla för döden men att han saknar sin 

prostata och sitt kärleksliv men känner stor livsglädje i att vara frisk. 

 

Oss män emellan, av Michael Korda (1998) 

Michael är 61 år när han drabbas av prostatacancer. Han beskriver att han inte alls var 

förberedd på att hans symptom var cancer. När han fick diagnosen kände han sig 

skräckslagen. Flera i hans bekantskapskrets hade drabbats och dött av sin prostatacancer. Han 

letade aktivt efter den bästa behandlingen för honom genom att prata med andra drabbade, 

läsa faktaböcker och skaffa sig en ”second opinion” genom kontakt med flera läkare. Att 

riskera att förlora sin sexuella förmåga kändes tungt men i slutändan var det viktigaste för 

honom att bli fri från cancern. Han genomgick radikal prostataektomi. 

 

I cancerns skugga, av Kjell- Olof Feldt & Birgitta von Otter (2003) 

Kjell- Olof fick sin diagnos när han var 69 år. Han genomgick hormonbehandling tillsammans 

med inre och yttre strålbehandling. Prostataektomi var inte aktuellt på grund av hög ålder då 

det är ett krävande ingrepp. Kjell- Olof beskriver ett stort lidande under behandlingen som 

pågår under en lång tid och även efter behandlingen slut. Efter behandlingen är han osäker på 

om det var värt det relaterat till biverkningarna som följde. 

 

Att vilja leva, av Johnny Thuvesson (2006) 

Johnny har redan innan sin diagnos levt ett tufft liv. Han har vid ett flertal tillfällen haft 

näradöden upplevelser på grund av olika sjukdomar och han känner stor glädje över att leva. 

Den sexuella förmågan är viktig för Johnny och när han får bekräftelse på att han har 

prostatacancer med spridning vid en ålder av 55 år väljer han att avstå rekommenderad 

behandling som är hormonbehandling och strålning.  
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Kvalitetsgranskning 

 

Vilken form av litteratur är detta- vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap eller något sådant? 

 

Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridisk ansvarig för boken eller tidskriften i fråga? 

 

Vem/vilka är författaren/författarna- vilken kompetens har de, vilka värderingar har de 

respektive har antagits, vilket mål har de haft? 

 

När trycktes källan- har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvalitén, för att förstå 

innehållet, av annan orsak? 

 

Har texten blivit kvalitetsgranskad- av vem, i vilket syfte? 

 

På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde? 
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Titel Vilken form 

av litteratur 

är detta? 

Vem är 

ansvarig 

utgivare? 

Vem/vilka 

är 

författaren/ 

författarna? 

När 

trycktes 

källan? 

Har texten 

blivit 

kvalitets-

granskad? 

På vilket sätt 

kan jag 

använda 

denna text för 

att utveckla 

akademisk och 

professionell 

kunskap inom 

mitt 

ämnesområde? 

”Ditt PSA är för 

högt- mitt möte 

med 

prostatacancer 

Självbiografi Bokförlaget 

Vivamos 

Lars Göran 

Pärletun  

År 2003 Boken 

granskades 

av förlaget 

innan 

tryckning 

Boken kan ge 

vårdpersonal en 

förståelse hur 

män upplever 

sin sexuella 

förmåga i 

samband med 

sin 

prostatacancer. 

”Prostatacancer- 

en bok om 

hopp” 

Självbiografi Ekerlids 

förlag 
Peter Örn År 2016 Boken 

granskades 

av förlaget 

innan 

tryckning 

Boken 

beskriver att det 

kan vara svårt 

att tala om sina 

känslor kring 

sin sexuella 

förmåga vilket 

därmed inte 

betyder att den 

inte saknas 
”Oss män 

emellan” 

Självbiografi Wahlströms 

&Widstrand 
Michael 

Korda 

År 1998 Boken är 

granskad av 

det 

amerikanska 

förlaget och 

det svenska 

innan 

tryckning 

Boken 

beskriver vikten 

av att få känna 

en trygghet i att 

rätt beslut är 

taget. Vikten av 

”second 

opinion” vid 

osäkerhet hos 

mannen. 

”I cancerns 

skugga” 

 

Självbiografi Ekerlids 

förlag 
Kell Olof 

Feldt & 

Birgitta von 

Otter 

År 2003 Boken är 

granskad av 

förlaget 

innan 

tryckning 

Boken 

beskriver att 

behandlingen 

av 

prostatacancer 

kan orsaka stort 

lidande för 

mannen. 

”Att vilja leva” Självbiografi Bra Böcker Johnny 

Thuvesson 
År 2006 Boken är 

granskad av 

förlaget 

innan 

tryckning 

Boken 

beskriver trots 

sjukdom kan 

det finnas 

känsla av 

livskvalité. 

Utan sexuell 

förmåga- ingen 

livskvalité 
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Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”För första 

gången i mitt liv 

kände jag mig 

gråtfärdig. Det 

började gå upp 

för mig hur helt 

annorlunda mitt 

liv skulle bli efter 

den 29:e” 

Ledsen över 

hur annorlunda 

livet skulle bli 

Ledsen Känslor  

innan 

behandling 

Att vänta på 

behandling 

”Läste böcker om 

prostatacancer, 

känd urolog 

skrädde inte 

orden. 

Inkontinens, 

impotens och död 

förekom överallt i 

texten.” 

Böcker ger 

negativ 

information. 

Vikten av  

sanningsenlig 

information 

Undvika 

överraskningar 

Att vänta på 

behandling 

”Jag kände mig i 

god form 

mentalt” 

Mentalt redo Förberedd  En lättnad 

infinner sig 

när beslutet är 

taget 
”Vår kärlek och 

gemenskap 

påverkas inte av 

potens eller 

impotens, sa 

Ingrid. Den är 

djupare än så” 

Kärleken finns 

oavsett sexuell 

förmåga eller 

ej 

kärleksbekräftelse 

 
Familj och 

vänners 

betydelse 

Att inte känna 

sig ensam 

”Att veta att man 

inte är ensam om 

ett problem eller 

en defekt skänker 

i alla fall liten 

tröst” 

Samtal med 

andra drabbade 

ger tröst 

Tröst Andra drabbade 

ger stöd 

Att inte känna 

sig ensam 
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”Jag inser nu att 

jag saknar min 

prostata. Den 

var en del av 

min identitet, 

utan att jag 

någonsin 

funderade på 

det. Den var en 

förutsättning för 

mitt kärleksliv” 

Saknar sin 

prostata som 

gav en känsla av 

identitet. 

Saknad  Känsla av 

förlorad 

identitet och 

manlighet 

”Jag funderade 

inte kring vilka 

besked som 

kunde ligga 

framför mig och 

inte heller de 

som låg bakom” 

 

Funderar inte på 

vad som varit 

eller komma 

skall 

Funderar ej  Att gå vidare 

”Men trots allt 

är jag hellre 

impotent och 

levande än 

potent och snart 

dör, säger han 

dystert” 

 

Väljer livet 

framför 

potensen, ett val 

som ger känsla 

av sorg 

Känsla av sorg 

över valet 

 Att gå vidare 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


