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Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Handledare: Per Fransson och Ulrika Fallbjörk, Universitetslektor, Institutionen för Omva ̊rdnad 
 

  

 

Det sexuella orosmolnet 
 
Finns det ett samband mellan oro/ångest/nedstämdhet 
och sexuell aktivitet samt hur det påverkar den upplevda 
sexualfunktionen bland män med prostatacancer? 
 
 

Is there a connection between problems with 
worry/anxiety/depression and sexual activity and 
perceived sexual function among men with prostate 
cancer? 
 
Anton Arvidsson  
Martin Älander 

  



 
 

Det sexuella orosmolnet 

- Finns det ett samband mellan oro/ångest/nedstämdhet och sexuell aktivitet samt 

hur påverkar den upplevda sexualfunktionen bland män med prostatacancer? 

 

Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige är prostatacancer den vanligaste formen av cancer bland män. 

Många som fått diagnosen och genomgår behandling får biverkningar och problem 

med den sexuella hälsan.  

Syftet: Studiens syfte är att undersöka eventuellt samband mellan 

oro/ångest/nedstämdhet och den sexuella aktiviteten samt upplevd sexualfunktion 

hos män med prostatacancer. 

Metod: Denna undersökning genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie, som 

en del av en pågående större studie, med data insamlad från medlemmar från 

Svenska Prostatacancer Förbundet (SPCF) med hjälp av enkäter. Data insamlad 

bland 3165 män som oavsett behandling och ålder har analyserats och studerats med 

hjälp av indelning i två grupper. 

Resultat: Resultatet visar att män med oro/ångest/nedstämdhet är mindre sexuellt 

aktiva än män som inte haft dessa problem. Det visar även att män med mindre 

sexuell aktivitet skattade sig mindre nöjda med deras sexual funktion än män som var 

sexuell aktiva. 

Konklusion: Studien visar att det finns ett samband mellan 

oro/ångest/nedstämdhet och sexuell aktivitet samt upplevd sexualfunktion bland 

män som har prostatacancer. Olika fynd har upptäckts i studien och kunskapsluckor 

har åskådliggjorts. Ett tankeschema utvecklas till hjälp för sjuksköterskor och deras 

arbetssätt kring frågor om den sexuella hälsan.  

 

Nyckelord: Prostatacancer, sexuell aktivitet, sexuell hälsa, oro/ångest/nedstämdhet 

 

 



 
 

The sexual cause of concern 

- Is there a connection between problems with worry/anxiety/depression and sexual 

activity and perceived sexual function among men with prostate cancer? 

 

Abstract  

Background: Prostate cancer is the most common form of cancer among men in 

Sweden. Many people that are diagnosed or going through treatment for the disease 

experiences negative side effects.  It´s not uncommon with side effects that give 

problems with sexual health.  

Aim: The objective of the study is to investigate the connection between problems 

with worry/anxiety/depression and sexual activity and perceived sexual function for 

men with prostate cancer. 

Method: This study was conducted as a quantitative cross-sectional study, as part of 

a larger ongoing study, with data collected from members in the SPCF (Svenska 

Prostatacancer Förbundet) with help of questionnaires. Data collected from 3165 men 

who regardless of treatment and age were analyzed and studied by division into two 

groups. 

Results: The results showed that men who has problems with any form of 

worry/anxiety/depression are less sexually active than men who not had problems. It 

also shows that men with less sexual activity think themselves as less satisfied than 

men with no problems.  

Conclusion: The study shows that there is a connection between 

worry/anxiety/depression and sexual activity and perceived sexual function on men 

with prostate cancer. Various finds have been discovered in the study and knowledge 

gaps have been illustrated. Nurses can use the schedule as a help whit their work 

about the sexual health.  

 

Keywords: Prostate cancer, sexual activity, sexual health, worry/anxiety/depression 
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Bakgrund 

Inledning 

Idag finns det allt mer effektiva behandlingsalternativ för cancersjukdomar som 

hjälper människor att bli botade eller att leva ett långt liv med den kroniska 

sjukdomen. Sjukdomen påverkar människor på flera plan i livet, inte enbart på det 

medicinska tillståndet utan även flera olika sociala och psykologiska aspekter 

(Rasmusson, 2015). Bland män i Sverige är prostatacancer den vanligaste 

cancersjukdomen och det är många män som lever med oro/ångest/nedstämdhet och 

sexuella problem. 

 

Saunamäki et al. (2010) förklarar att sjuksköterskor förstår att frågor kring den 

sexuella hälsan ingår i deras arbetsuppgift, men känner sig obekväma med att lyfta 

frågor gällande sexualitet och undviker ämnet. Det är därför viktigt för hälso- och 

sjukvårdspersonal att skapa en förståelse för den sexuella hälsan och att den är 

sammanhängande med den totala hälsan. 

 

Det är vanligt att patienter får bristfällig information kring sexualitet och det leder till 

att de känner sig ensamma med sina problem (Hughes, 2009). Patienter upplever att 

sjuksköterskan har en betydande roll vid informationsgivning, undervisning och 

kommunikation (Vaartio-Rajalin och Leino-Kilpi, 2011). Patienter menar att få 

diskutera den sexuella hälsan, som annars kan bidra till ökad oro, är av stor betydelse 

när de fått diagnosen prostatacancer (Knight och Latini, 2009). I nuläget finns det få 

studier som fokuserar på sambandet mellan oro/ångest/nedstämdhet och sexuell 

aktivitet samt sexualfunktion bland män med prostatacancer och därför utfördes 

denna studie. 

 

Prostatacancer 

Prostatacancer är den näst vanligaste formen av cancer bland män och den fjärde 

vanligaste totalt sett i världen. Varje år är det ca 1,1 miljoner män som drabbas av 

prostatacancer (International Agency for research for cancer, 2012). I Sverige lever 

ungefär 85000 män med prostatacancer, vilket gör den till vanligaste formen av 

cancer och utgör cirka 32 % av de totala cancerdiagnoserna i landet. Varje dag 

drabbas 25 män av sjukdomen och årligen får ungefär 9000 män diagnosen 

(Socialstyrelsen och Cancerfonden, 2013).  
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Prostatacancer innebär en onormal tillväxt och förökning av celler som bildar en 

tumör som växer och invaderar prostatan samt omgivande vävnad (Rosenberg et al., 

2010). Prostatan är en körtel formad som en valnöt och är placerad under urinblåsan 

samt omsluter urinrörets övre del. Genom att producera en tunnflytande vätska som 

kallas för sädesvätska underlättar prostatakörteln transporten av spermierna (Lynch 

och Burgess, 2011). Bakomliggande orsaker till sjukdomen kan vara miljö och livsstil. 

Ärftlighet kan också vara en bidragande orsak. Risken att drabbas är som störst om 

ens broder har fått diagnosen och det finns även en ökad risk om pappan har 

prostatacancer (Bashir, 2015). Vanligaste symtomen män beskriver som väcker 

misstanken om att något inte står rätt till, är problem med urinvägarna som 

exempelvis täta trängningar, svårt att komma igång med att urinera och svag 

urinstråle. Andra symtom som männen upplever är smärta när cancern spridits till 

skelettet (Lynch och Burgess, 2011). Det är ofta, men inte alltid, som något av dessa 

symtom leder till att männen uppsöker vård. Vid misstanke om prostatacancer tas ett 

PSA-prov. PSA betyder prostataspecifikt antigen och är ett protein som utvecklas i 

prostatan. PSA förekommer normalt i blodet och undersöks genom ett blodprov för 

att i ett tidigt stadium kunna upptäcka eventuella tumörer (Lynch och Burgess, 2011). 

Vid ett förhöjt PSA-värde kompletteras utredningen ofta med ett biopsiprov för att 

säkerhetsställa diagnosen. Efter biopsiprovtagningen kan männen, förutom de 

fysiska biverkningarna som smärta och blödningar, även uppleva oro under tiden de 

inväntar svarsresultatet (Chapple et al., 2007).  

 

En nyligen publicerad studie som kallas för STHLM3, har tagit fram ett test där det 

används fler variabler för att säkerhetsställa diagnos. Förhoppningsvis leder testet till 

en ökad screening bland män för att upptäcka fler diagnoser. En positiv effekt av 

testet kan bli att antalet biopsiprovtagningar minskar som i sin tur leder till att 

biverkningar som männen beskriver också minskar (Grönberg et al., 2015). 

 

Behandling och biverkningar 

När diagnosen bekräftats är det många män som berättar att de reagerar med känslor 

som ihållande oro och rädsla för vilken behandling de ska genomgå samt hur 

framtiden kommer att bli. Männen beskriver att de försöker övertyga sig själva om att 

det kommer att bli bra oavsett och försöker se positivt på framtiden (Denberg et al., 

2006). Männen berättar att vikten av information och delaktighet i val av behandling 



3 
 

är betydande för hantering och återhämtning av diagnosen. De som får 

individanpassad information, har enklare att acceptera diagnosen samt bättre 

förmåga att lösa problem med sjukdomen jämfört med männen som inte upplever 

information som tillräcklig eller nog anpassad (Miñana López et al., 2015).  

 

Beroende på vilken behandling som männen fått, kan de uppleva biverkningar som 

skiljer sig åt mellan behandlingsalternativen. De alternativ som kan bli aktuella för 

männen är exempelvis hormonell behandling, strålning, operation samt olika 

kombinationer av dessa (Peate, 2014). Efter exempelvis strålbehandling är de 

vanligaste symtomen som männen upplever problem med urinvägarna och 

erektionsproblem samt oro. Efter operation kan biverkningar uppstå i form av 

problem med orgasmförmåga och inkontinens (Frey et al., 2014). Hormonell 

behandling kan ge biverkningar som humörsvängningar, påverkan på potensförmåga 

och fatigue (Malik, 2014). Det finns även en ”icke behandling”, aktiv monitorering, 

som innebär att männen går på regelbundna kontroller och provtagningar istället för 

ett kurativt alternativ (Oliffe et al., 2009). Det är viktigt att fråga männen, oavsett val 

av behandlingsmetod, om de upplever besvär under och efter behandlingen då 

männen själva beskriver att de undviker att ta upp biverkningar eller ignorerar dem 

så långt som möjligt (Wassersug och Gray, 2011).  

 

För att kunna förbättra deras upplevda hälsa förklarar männen att de behöver mer 

utförlig information och utbildning efter behandling för att kunna hantera eventuella 

symtom på ett effektivare sätt (Vij et al., 2013). Männen beskriver vidare hur sexuella 

problem som den minskade potensförmågan leder till en känsla av oro och förlorad 

manlighet som biverkning av behandlingen. Männen förklarar att det försämrar 

deras sexuella hälsa samt att deras problem leder till försämrade relationer med sina 

partners (O'Shaughnessy et al., 2013). 
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Sexuell hälsa 

God sexuell hälsa innebär fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande 

ur ett sexuellt perspektiv. I begreppet ingår inte bara vad som ses som sjukdom utan 

även att det finns en respektfull syn på sexuell aktivitet och relationer. För att 

upprätthålla en god sexuell hälsa finns det olika rättigheter för människor som 

exempelvis rätten till bästa möjliga hälsa (World Health Organization, 2006). Fugl-

Meyer och Lewin (2000) beskriver att sexuallivet med stor sannolikhet är 

tillfredställande om hälsan är god. På liknande vis är det om personen som inte är 

tillfreds med sin kropp, eller den psykiska hälsan inte är fullgod, då finns risken att 

det sexuella livet är otillfredsställande. 

 

I en studie av Clark et al. (2003) berättar männen att oro, fysisk intimitet, sexuell 

förmåga och obekväm medvetenhet om förlust av sexuellt intresse är något som leder 

till förändringar i deras sexualitet. En man berättar att det känns som att han skulle 

skämma ut sig om han skulle försöka att ha sex. Det leder till att männen inte känner 

sig som hela människor längre. Alla dessa problem upplever männen som orsaker till 

ett ökat lidande och har negativ inverkan på deras hälsa (Clark et al., 2003). 

 

Tidigare studier (Letts et al., 2010, Jakobsson et al., 2001) har visat att problem med 

oro/ångest/nedstämdhet och sexuella besvär kan uppträda efter diagnos och 

behandling vid prostatacancer. Det finns flera studier som visar att minskad sexuell 

aktivitet hos män med prostatacancer är förknippad med sämre livskvalitet 

(Cooperberg et al., 2003; Incrocci, 2006; Litwin et al., 2007; Potosky et al., 2004). 
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Problemformulering 

Männen med prostatacancer beskriver att de upplever att de får brist på information 

om behandlingar och biverkningar (Hordern och Street, 2007). Eftersom männen 

upplever att de inte får tillräckligt med information eller att den gavs på ett mindre 

personligt anpassat sätt, leder det till ökade besvär med deras välbefinnande som 

inkluderar problem oro/ångest/nedstämdhet (Lehto et al., 2015). Att få diskutera den 

sexuella hälsan beskriver männen har en betydande roll för deras återhämtning samt 

att det minskar deras oro kring sexuella problem (Flynn et al., 2012). Den bristande 

kontinuiteten i sjuksköterskans och männens relation samt bristen på tid och plats 

för samtal om sexualitet angavs som hinder (Olsson et al., 2012). Därför behöver 

diskussioner kring den sexuella hälsan bli mer integrerad inom cancervården och 

främst för män med prostatacancer eftersom detta upplevs som ett problem innan 

studien. Studien är viktig för att sjuksköterskan ska upptäcka ett eventuellt samband 

och kunna förstå vilka följder som kan komma att uppstå. Målet är att studien ska 

leda fram till ny kunskap inom området och således hjälpa sjuksköterskan i sitt 

arbete att kunna erbjuda tidig vård och påbörja rehabilitering. Eftersom det innan 

studien upplevs som mer bekvämt att diskutera frågor kring problem med 

oro/ångest/nedstämdhet. Förhoppningsvis kan denna studie hjälpa sjuksköterskan 

att göra en koppling och underlätta övergången till att ställa frågor kring den sexuella 

hälsan bland män med prostatacancer, om ett samband påvisas i studien. Baserat på 

att det inte tidigare gjorts någon liknande studie på ens stor studiepopulation inom 

Sverige, blir motivet till studien att undersöka om det finns ett samband mellan 

oro/ångest/nedstämdhet och sexuell aktivitet samt sexualfunktion. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan 

oro/ångest/nedstämdhet och sexuell aktivitet samt hur det påverkar den upplevda 

sexualfunktionen bland män med prostatacancer. 

 

H0: Det finns inget samband mellan oro/ångest/nedstämdhet och sexuell aktivitet 

samt hur det påverkar den upplevda sexualfunktionen. 

H1: Det finns ett samband mellan oro/ångest/nedstämdhet och sexuell aktivitet samt 

hur det påverkar den upplevda sexualfunktionen. 
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Metod 

Design och datainsamlingsmetod 

Undersökningen genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie, som en del av en 

pågående större studie, med data insamlad från enkäter. En kvantitativ 

tvärsnittsstudie innebär ett visst nedslag i tiden för att se hur en grupp ser ut just vid 

det tillfället (Billhult och Gunnarsson 2012, 118). Ursprungsstudien innehåller data 

från utskickade enkäter till medlemmar i Svenska Prostatacancer Förbundet (SPCF) 

som är en förening som idag består av ungefär 9000 medlemmar. Dessa kan vara allt 

från män som fått diagnosen prostatacancer till personer som inte har diagnosen 

(Lehuluante och Fransson, 2014). För datainsamling till ursprungsstudien, skickades 

enkäten ut under våren 2012 till samtliga medlemmar, som vid utskickstillfället var 

6389 (se figur 1). Av dessa besvarade 3165 män att de hade prostatacancer, vilket 

innebar en svarsfrekvens på ungefär 50 % av alla utskickade enkäter (Lehuluante och 

Fransson, 2014).  

 

Studiepopulation och urval 

Oberoende av ålder, behandling och tid efter behandling har deltagarna valts ut till 

studien. Deltagarna som valdes ut ska fått diagnosen prostatacancer och besvarat 

frågan ”Har du problem med oro/ångest/nedstämdhet?”. Efter urvalet av deltagare 

blev det slutgiltiga antalet 3120 män som hade besvarat frågan och därmed 

inkluderades i studien (se figur 1). Inklusionskriterier var män som har 

prostatacancer, medlemmar i SPCF och att deltagarna skulle besvara frågan ”Har du 

problem med oro/ångest/nedstämdhet?” i enkäten. Kriterier för exklusion var 

personer som inte har prostatacancer eller män som valt att inte besvarat frågan ”Har 

du problem med oro/ångest/nedstämdhet?” i enkäten. 
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Instrument 

För att undersöka om det finns något samband mellan oro/ångest/nedstämdhet och 

sexuella aktiviteten användes en enkät där personerna fått skatta sin hälsostatus i 

olika frågor. Enkäten har tidigare använts i en studie genomförd av Lehuluante och 

Fransson (2014) och är uppbyggd med flervalsfrågor som ska hjälpa till att kartlägga 

om deltagarna upplever några problem med sin hälsa. Enkäten är inte validerad utan 

den är utformad i samarbete med medlemmarna i förbundet (Lehuluante och 

Fransson, 2014). Validitet betyder hur giltigt ett resultat är och avser i hur stor 

utsträckning det valda fenomenet blev studerat (Billhult och Gunnarsson 2012, 152). 

För att svara på vissa frågor användes svarsalternativ enligt Visuell Analog Skala 

(VAS-skala), där deltagarna graderar värde från 0-10, där 0 är lägsta och 10 är högsta 

alternativet. Vid andra frågor användes svarsalternativ som var graderade som till 

exempel ”Aldrig”, ”Ibland”, ”Ofta” och ”Alltid” samt några frågor besvarades med 

”Ja” eller ”Nej” (Lehuluante och Fransson, 2014). Enkäten bestod totalt av 45 frågor 

där 3 av dessa valdes ut till vår studie. 

Totalt utsickade enkäter
n=6389

Män med prostatacancer
n =3165 

Bortfall på frågan "Har du 
problem med 

oro/ångest/nedstämdhet?"

n= 45

Studiepopulation
n=3120

"Kontroll" 
Män utan problem med 

oro/ångest/

nedstämdhet
n=1455

"Fall"
Män med problem med 

oro/ångest/

nedstämdhet
n=1665

 

Figur 1 Flödesschema för urvalsprocess 
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Till vår studie användes data från följande frågor i enkäten (Se bilaga 1):  

”15. Är du sexuellt aktiv?” 

-Fråga 15 är graderad med VAS-skalan 0-10, 0 (= ”Inte alls”) till 10 (=”Mycket”). 

 

”17. Om du skulle leva resten av ditt liv med den sexualfunktion som det är just nu, 

hur skulle du uppleva det?” 

-Fråga 17 är graderad med 1-7, 1 (=”Mycket nöjd”) till 7 (=”Förfärligt”). 

 

”18. Har du problem med oro/ångest/nedstämdhet?” 

-Till fråga 18 användes svarsalternativen ”Aldrig”, ”Ibland”, ”Ofta” och ”Alltid”.  

 

Analys 

Vid analys av data användes metoder för både beskrivande och analytisk statistik. 

Beskrivande statistisk innebär att grunddata sammanfattades och komprimerades för 

att ge en gemensam bild av materialet som samlats in (Billhult och Gunnarsson 2012, 

309). Analytisk statistik innebär att dra slutsatser om skillnader och likheter samt 

modeller som beskriver hur olika saker hänger samman (Billhult och Gunnarsson 

2012, 318). Studiepopulationen indelades i två grupper, en fallgrupp och en 

kontrollgrupp. Deltagarna delades in utifrån deras svar på frågan ”Har du problem 

med oro/ångest/nedstämdhet?”. Fallgruppen bestod av män som skattat sina svar 

med ”Ibland”, ”Ofta” och ”Alltid” på frågan och gavs namnet ”Fall”. Männen som 

besvarade frågan med svarsalternativet ”Aldrig” kom att placeras i en grupp för 

kontroll. Gruppen benämns som ”Kontroll” (Se tabell 1; figur 2). 

 

För att kunna sortera in i undergrupper och jämföra fall- och kontrollgrupp användes 

frågan ”Är du sexuellt aktiv?”. Den frågan delades in i “Sexuellt aktiva” och innehåller 

personer som svarat med svarsalternativen 1-10 (10=mycket) och “Sexuellt inaktiva” 

som innehåller personer med svarsalternativ 0 (=inte alls). Indelningen användes 

sedan för att skapa fyra undergrupper av fall- och kontrollgrupperna. ”Fall” delades 

in efter svarsalternativ där ”Fall inaktiv” innehöll män som skattat 0 (=Inte alls) och 

”Fall aktiv” innehöll män som skattat 1-10 på frågan. ”Kontroll” delades in i ”Kontroll 

inaktiv” som innehåller män som skattat 0 (=Inte alls) och ”Kontroll aktiv” innehåller 

män som skattat 1-10 (Se tabell 2; tabell 3).  
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Undergrupperna användes sedan för att göra en jämförelse av männens 

sexualfunktion på frågan ” Om du skulle leva resten av ditt liv med den 

sexualfunktion som det är just nu, hur skulle du uppleva det?”. Svarsalternativen för 

frågan har värde mellan 1-7, 1 (=”Mycket nöjd”) till 7 (=”Förfärligt”). 

Svarsalternativen 1-3 ( ”Mycket nöjd”, ”Nöjd” och ”Belåten”) sammanfogas och 

benämns som ”Nöjd” och 5-7 (”Missbelåten”, ”Olycklig” och ”Förfärligt”) 

sammanfogas och går under namnet ”Olycklig”. 

 

För att göra en jämförelse mellan fall- och kontrollgrupp analyserades nominal- och 

ordinalvariabler med chi2-test. Detta test är lämpligt att använda när data är på 

nominalnivå och för att undersöka hur en variabel påverkar en annan variabel samt 

undersöka om det finns ett samband mellan dessa (Eliasson 2013, 94). Till testet 

användes en signifikansnivå på p<0,05, det anger sannolikheten för att det inte finns 

något samband och utgjorde en gräns för vad som ansågs som statistiskt signifikant 

och inte (Eliasson 2013, 103). Det betyder även att risken, om resultatet skulle bero 

på slumpen och därigenom att H0 skulle förkastas felaktigt trots att resultatet visar 

ett statistiskt signifikant samband, minimeras genom den låga signifikansnivån 

(Olsson och Sörensen 2012, 238). Resultatet redovisades i form av diagram och 

tabeller. Eftersom svaren visades i både andel och procent passade det att använda 

olika diagram för att åskådliggöra detta (Eliasson, 2013, 70). För att kunna 

genomföra dessa statistiska analyser nyttjades IBM Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 23.  

 

Forskningsetik 

Insamlad data har behandlats konfidentiellt och forskarna i ursprungsstudien har 

tystnadsplikt om enskilda deltagares medverkan. Ursprungstudien har etiskt 

godkännande från den etiska kommittén för Medicinska fakulteten vid Umeå 

Universitet, dnr: 2012-150-31M och den genomförs i enighet med 

Helsingforsdeklarationen (2013). Vid utskick av enkäterna var det frivilligt för 

männen att besvara frågorna och genom det delta i studien eller inte. Genom att 

besvara enkäten ansågs att männen gav samtycke till deltagande i studien. Data har 

avidentifierades genom att inga personuppgifter lämnades ut, vilket innebar att 

deltagarnas integritet bevarades. Vid utskick av enkäten i ursprungsstudien har 

deltagarna mottagit kontaktuppgifter till forskarna i ursprungsstudien som kunde 
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användas vid eventuella frågor kring enkäten. Samtliga etiska principer som vidtogs 

för den ursprungliga studien har använts till denna studie. Hänsyn har tagits till 

principer som Göra-gott-principen, vilket innebär att deltagarna inte skall skadas 

samt att utöka möjliga fördelar som kan komma av forskningen (Kjellström 2012, 

72).  

 

Resultat 

Beskrivning av studiepopulation  

Efter urval analyseras 3120 deltagares svar från enkäten i resultatet (se figur 1). 

Deltagarna fördelades sig 53 %(n=1665) i ”Fall” och 47 %(n=1455) i ”Kontroll”. 

Åldern varierade mellan 41-95 år och medelåldern är 72 år (SD 7,4) i ”Fall” respektive 

73 år i ”Kontroll” (SD 6,8; Se tabell 1). Grupperna är jämnt fördelade i medelålder och 

lägsta/högsta ålder (p<0,01).  

 

Tabell 1 Beskrivning av "Fall- och kontrollgrupp" 

* = På frågan ”Är du sexuellt aktiv?”, på skala 0-10, där 0 är ”Inte alls” och 10 är ”Mycket” 

** = Statistiskt signifikant 

a = Analyserat med Chi2-test 

SD = Standardavvikelse 

”Fall” = Män som besvarat frågan ”Har du problem med oro/ångest/nedstämdhet” med ”Ibland”, ”Ofta” och 

”Alltid” 

”Kontroll” = Män som besvarat frågan ”Har du problem med oro/ångest/nedstämdhet” med ”Aldrig” 

  

 ”Fall” 

n= 1665 

”Kontroll” 

n= 1455 

Internt 

bortfall 

”Fall” 

Internt 

bortfall 

”Kontroll” 

P-värde 

Medelålder (SD) 72 år  

(SD 7,4) 

73 år  

(SD 6,8) 

0,5 % 

(n=11) 

0,8 % 

(n=12) 

p<0,01**a 

Åldersintervall 41/95 år 42/92 år    

Andel sexuellt 

inaktiv* (n) 

58 % 

(955) 

49 %  

(702) 

0,5 % 

(n=9) 

1,2 % 

(n=17) 

p<0,01**a 

Tidigast/senaste 

diagnosår 

1962/2012 1970/2012  4 % 

(n=66) 

 3 % 

(n=44) 
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Figur 2 visar att majoriteten av männen i gruppen ”Fall”, 88 % (n= 1468/1665) har 

uppgett ”Ibland” och 10 % (n= 166/1665) angav ”Ofta” på frågan ”Har du problem 

med oro/ångest/nedstämdhet?”. 

 

Figur 2 Upplevd grad av oro/ångest/nedstämdhet i "Fall" 

 

Jämförelse av sexuell aktivitet mellan grupperna 

Tabell 2 visar att majoriteten av ”Fall” (n= 955/1656; 58 %) är inaktiva samtidigt som 

det är jämnt fördelat i ”Kontroll” mellan aktiv och inaktiv. Resultatet visar att 16 % 

(n=265) fler är sexuellt inaktiva jämfört med aktiva i ”Fall”. P-värde är <0,01 vilket 

innebär att det är statistisk signifikant. 

 

Tabell 2 ”Är du sexuellt aktiv?” och medelvärde 

Kommentar: Skala från 0-10 där ”0” innebär ”Inte alls” och ”10” ”Mycket” sexuellt aktiv. Internt bortfall 

n=26/3120 

* = Statistiskt signifikansnivå p<0,05 (Analyserat med chi2-test) 

** = På skalan 0-10, högre värde innebär mer sexuell aktiv 

  

 ”Fall” (n= 1656) ”Kontroll” (n=1438) p-värde 

Sexuellt aktiv (n) 42 % (701)  

 

51 % (736) P < 0,01* 

Sexuellt inaktiv (n) 58 % (955) 49 % (702) P < 0,01*  

Medelvärde** 1,76 2,49  
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Upplevelse av ett fortsatt liv med nuvarande sexual funktion 

”Fall” har delats in i ”Fall inaktiv” som innehåller män som skattat 0 (=Inte alls) och 

”Fall aktiv” innehåller män som skattat 1-10 på frågan ”Är du sexuellt aktiv?”. 

”Kontroll” har delats in i ”Kontroll inaktiv” som innehåller män som skattat 0 (=Inte 

alls) och ”Kontroll aktiv” innehåller män som skattat 1-10 på samma fråga.  

Med 39 % (n=365/941) ur gruppen ”Fall inaktiv” är det den grupp som flest män 

skattat att de skulle uppleva sin nuvarande sexualfunktion som ”Olycklig”. ”Kontroll 

aktiv” är den grupp som flest andel män 63 % (n=459/733) har skattat att de skulle 

uppleva sin nuvarande sexualfunktion som ”Nöjd”. Både ”Fall inaktiv” och ”Fall 

aktiv” har skattat sig som mer ”Olycklig” än båda grupperna ”Kontroll”. 

 

 

Tabell 3 Andel svar mellan undergrupperna på frågan: ”Om du skulle leva resten av ditt liv med dina 

sexualfunktion som det är just nu, hur skulle du uppleva detta? 

Kommentar: Skala från 1-7 där högre siffra betyder mer upplevt missnöje. Internt bortfall n= 25/3094. 

*= På frågan ”Är du sexuellt aktiv?”, där ”aktiv” är svarsalternativen 1-10 och ”inaktiv” är svarsalternativet 0 

(=”Inte alls”) 

  

 ”Fall  

aktiv”* 

(n=697) 

”Fall  

Inaktiv”* 

(n= 941) 

”Kontroll 

inaktiv”* 

(n= 698) 

”Kontroll 

aktiv”* 

(n=733) 

Mycket nöjd     3 % (24)   1 % (9)   3 % (22)   9 % (70) 

Nöjd   15 % (102) 12 % (109) 23 % (158) 25 % (182) 

Tillfredsställande   21 % (144) 15 % (144) 23 % (160) 28 % (207) 

Blandade känslor   33 % (231) 33 % (314) 32 % (221) 23 % (171) 

Missbelåten   19 % (132) 26 % (243) 15 % (105) 12 % (87) 

Olycklig     7 % (52) 10 % (92)   3 % (20)   2 % (11) 

Förfärligt     2 % (12)   3 % (30)   1 % (10)   1 % (5) 
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Diskussion 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan problem med 

oro/ångest/nedstämdhet och sexuella aktivitet samt sexualfunktion bland män med 

prostatacancer, genom att detta har påvisats kan H0 förkastas.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan problem med 

oro/ångest/nedstämdhet och sexuell aktivitet samt sexualfunktion. Medelvärdet på 

frågan ”Är du sexuellt aktiv?” visar att det var lägre i ”Fall” jämfört med ”Kontroll”, 

vilket innebär att männen som har problem med oro/ångest/nedstämdhet är mindre 

sexuellt aktiva. En upptäckt som gjordes vid jämförelsen av grupperna på frågan ”Om 

du skulle leva resten av ditt liv med den sexualfunktion som det är just nu, hur skulle 

du uppleva det?” är att frånvaron av sexuell aktivitet eller problem med 

oro/ångest/nedstämdhet kan betyda att det finns en ökad risk att männen skattade 

den upplevda sexualfunktionen som ”Olycklig”. Männen som är sexuellt inaktiva och 

har oro/ångest/nedstämdhet, som inom gruppen ”Fall inaktiv”, visar störst 

benägenhet att skatta sig som ”Olycklig” på frågan.  

 

Resultatet visar att det finns relevans i forskningen inom detta ämne eftersom 

männen som skattat sig ”Olycklig” påvisar att de inte är tillfreds med sin sexuella 

hälsa, som påverkar deras livskvalité negativt. Med hjälp av fortsatt forskning kan 

området studeras ytterligare och skapa en större förståelse hur männen upplever 

sambandet som studerats i denna studie. Det kan bidra till betydelsefull information 

och möjligheter för sjuksköterskor att erbjuda bättre anpassad vård till dessa män. 

En jämförelse med en liknande studie (Howlett et al., 2010) gjord i USA visar att män 

som har problem med sexualfunktionen efter strålbehandling har skattat sig mer 

missnöjda med sin livskvalitet. Deras missnöjdhet kan liknas vid männen som har 

skattat olycklighet med sexualfunktionen i vår studie. Det som går att tyda utifrån 

båda studierna är att sexualfunktionen är av betydelse för männens livskvalitet. Det 

kan betyda att studierna kan stärka varandras påvisade samband eftersom båda 

studierna redovisar liknande resultat. Det har påvisats samband för båda studierna, 

vilket kan innebära att resultatet inte är beroende av männens ursprung. Eftersom 

vår studie är genomförd på en större studiepopulation och ett liknande resultat 
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utanför Sveriges gränser är påvisat, betyder det att sannolikheten ökar att resultatet 

från vår studie går att generalisera över på män med prostatacancer i andra länder. 

 

I ”Fall” uppgav majoriteten att de var sexuellt inaktiva (58 %) vilket var fler än i 

”Kontroll” (49 %), det är statistiskt signifikant (p<0,01). Det har i en tidigare studie 

visats att en stigande ålder bidrar till nedgång i androgennivåer och leder till minskad 

sexuell aktivitet (Hyde et al., 2010). Hyde et al. (2010) beskriver att den sexuella 

aktiviteten finns kvar i hög ålder, men är fallande och att intresset för sex också 

minskade med stigande ålder. För att överföra detta till vår studie kan variabeln ålder 

vara en bidragande faktor till den minskade sexuella aktiviteten eftersom medelålder 

ligger på 72 år respektive 73 år i grupperna. Det kan vara en förklaring till att 

medelvärdet i båda grupperna var lågt för den sexuella aktiviteten. För att undersöka 

om ålderns betydelse från tidigare studie (Hyde et al., 2010) kan överföras på 

populationen i denna studie, behövs vidare forskning som undersöker om koppling 

mellan ålder och den sexuella aktiviteten även finns inom denna population. Detta 

skulle kunna säkerhetsställa om de låga medelvärdena i denna studie har någon 

koppling till ålder.  

 

En annan upptäckt som gjordes i resultatet från vår studie är att variabeln åldern var 

jämnt fördelad mellan ”Fall” och ”Kontroll” efter en slumpmässig fördelning. Det 

betyder att ålder inte verkar spela någon roll för att uppleva problem med 

oro/ångest/nedstämdhet för männen i denna studie. Om ålder hade haft ett samband 

med problem med oro/ångest/nedstämdhet skulle det innebära att grupperna blivit 

ojämnt fördelade åldersmässigt exempelvis att yngre personer hamnat i ”Kontroll” 

medan äldre blivit placerade i ”Fall”. Då utfallet såg annorlunda ut, innebär det att 

validiteten ökar för studien eftersom ålder enbart verkar ha inverkan på den sexuella 

aktiviteten men inte på problem med oro/ångest/nedstämdhet i denna studie. 

 

I enkäten fanns inga frågor rörande bakgrundsinformation som exempelvis 

socioekonomisk status, religion, tidigare behandling eller sjukdomar att tillgång kring 

studiepopulationen. Vart männen i studiepopulationen har sitt ursprung i Sverige 

framgår inte heller. Rent geografiskt kan det finnas skillnader i vården beroende på 

vart männen vårdas (Gondos et al., 2008). Med denna brist på bakgrundsinformation 

kan studien inte visa för vem eller vilka i studien som de påvisade sambandet kan 
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kopplas starkast till. Ett exempel på bakgrundsinformation som intresse har väckts 

för, är hur männen skattade deras sexuella aktivitet och problem med 

oro/ångest/nedstämdhet innan studien. Eftersom det tidigare har visats att patienter 

som fått en cancerdiagnos har problem med mer oro än övriga befolkningen (Hinz et 

al., 2010) och det leder till att de är mindre sexuellt aktiva (Jakobsson et al., 2001). 

Genom att fortsatt forskning tar med bakgrundsinformation vid undersökningarna, 

kan det eventuellt förklara hur cancern inverkar på om sambandet finns innan 

diagnos. Beroende på om det påvisas ett samband innan diagnos, skulle diagnosens 

inverkan på sambandet kunna studeras. En kvalitativ studie med en longitudinell 

studiedesign kan vara att föredra till att fånga upp mer om männens upplevelser 

kring sambandet samt hur det förändras över tid (Billhult och Gunnarsson 2012, 117).  

 

En jämförelse med kvinnor som har genomgått behandling för gynekologisk cancer 

visar att kvinnor får liknande symtom som männen och det påverkar deras sexuella 

hälsa negativt (Ros och Espuña, 2013). Kvinnor beskriver att de sexuella besvären 

som inte blir bättre med tiden leder till sorg, ilska och en känsla av skuld. De 

beskriver hur deras problem vid sexuell aktivitet påverkar både de själva och deras 

partner (Hunter, 2011). Båda studierna (Ros och Espuña, 2013; Hunter, 2011) påvisar 

att det finns problem med den sexuella hälsan för kvinnor efter behandling. Dessa 

problem kan jämföras med männen i vår studiepopulation.  

 

I en studie gjord i Tyskland redovisas att en större andel kvinnor med gynekologisk 

cancer än män med prostatacancer hade skattat problem på skalan om oro som 

användes i den studien (Hinz et al., 2010). Det skulle därför vara att rekommendera 

forskning som undersöker om sambandet, som påvisats i vår studie, även finns bland 

kvinnor. Eftersom det finns ett påvisat samband i vår studie, skulle en liknande 

undersökning kunna leda till en del av förklaringen till ohälsan bland kvinnorna i 

studien från Tyskland. Det kan innebära att flera av kvinnorna som upplever att deras 

hälsa som försämrad, kan bero på sambandet som påvisats i vår studie. Genom att 

undersöka kvinnornas sexuella aktivitet mot oro, för att kunna se om det finns ett 

samband mellan dessa likt vad som påvisats i vår studie. För att sedan jämföra 

resultatet med vår studie, skulle det kunna innebär möjligheter att studera vilken roll 

genus spelar på sambandet. Om sambandet skiljer sig skulle det vara av värde att 

undersöka vidare vad som påverkar detta.  



16 
 

Under vår studie har flera frågor kommit upp till ytan, en av dessa är hur sambandet 

ser ut i praktiken, om det är problem med oro/ångest/nedstämdhet som påverkar 

den sexuella aktiviteten samt sexualfunktion eller om det är på motsatt sätt. En 

annan fråga är hur starkt sambandet är mellan variablerna och om problem med 

ökad grad av oro/ångest/nedstämdhet har ett starkare samband med den sexuella 

aktiviteten. Intresse kvarstår att undersöka mer specifikt för varje grad av 

oro/ångest/nedstämdhet i frågan. Eftersom resultatet visar att 2 % i ”Fall” skattat att 

de ”Alltid” haft problem med oro/ångest/nedstämdhet, det skulle det vara 

betydelsefullt att se hur just den gruppen har skattat sin sexuella aktivitet. Det skulle 

visa hur sambandet är kopplat till graden av oro/ångest/nedstämdhet, vilket i 

längden leda till att de med mest skattade besvär får anpassad vård utifrån graden av 

problem. 

 

Genom att påvisa dessa fynd finns förutsättningar för vidare forskning för att 

undersöka och försöka att besvara nuvarande kunskapsluckor. Ett av fynden som kan 

diskuteras är att det finns män som har problem med oro/ångest/nedstämdhet som 

fortfarande är sexuellt aktiva. Detta kan förklaras genom att det finns faktorer som 

håller männen friska även fast dem har symtom som påverkar de negativt (Ezer et al., 

2012). Ezer et al. (2012) beskriver att det skiljer sig hur människor hanterar sjukdom 

utifrån tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att männen 

får god information bidrar till en förbättrad känsla av sammanhang. Genom denna 

förklaring kan tänkas att de män som tillhörde ”Fall” i vår studie fortfarande är 

sexuellt aktiva eftersom de kan ha en bättre förmåga att hantera, skapa förståelse och 

meningsfullhet i deras situation och således bibehålla god hälsa. Likväl som det finns 

faktorer som gör att männen inom ”Fall” kan vara aktiva, finns det negativa faktorer i 

form av exempelvis erektionsproblem och sexlust, som kan påverka männen som inte 

har problem med oro/ångest/nedstämdhet och som inte har sexuell aktivitet.  

 

Betydelse för omvårdnad 

Det är viktigt för sjuksköterskan att fråga männen om deras sexuella hälsa om de 

berättar om problem med oro/ångest/nedstämdhet. Det finns studier (Lara et. al., 

2012; Mick et al., 2004) som beskriver att det förekommer utformade modeller för att 

ta upp frågor kring den sexuella hälsan och lösa problem för hur arbetet kring 

sexualitet bland patienter med cancer skall utformas. Modeller som ska hjälpa 
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sjuksköterskan i sitt arbete kring sexualitet och ge en struktur för att kunna förebygga 

sexuell ohälsa för patienter. Det innefattar allt från att ta upp frågan till att informera 

patienter om biverkningar av deras behandling samt att dokumentera när ämnet har 

diskuterats. Det ger en tydlig struktur hur sjuksköterskan skall arbeta steg för steg 

med patienterna.  

 

Denna studies resultat kan på liknande sätt leda till ett tankeschema som kan 

användas av sjuksköterskan för att ställa frågor till männen. Med hjälp av Roys 

adaptionsmodell kan männen få förutsättningar för att aktivt anpassa sig till sina 

livsomständigheter för att bibehålla sin integritet samt att fortsätta sin utveckling. 

För att en person skall uppnå balans i tillvaron krävs att sjuksköterskan hjälper 

personen att aktivt kunna förlika sig med rådande omständigheter (Roy, 2011). 

Därför har sjuksköterskan en viktig roll för att kunna hjälpa männen att hantera 

situationen genom bedömning av vilka åtgärder som behövs. 

 

Resultatet från denna studie visar på att det finns ett samband mellan 

oro/ångest/nedstämdhet och sexuell aktivitet samt sexualfunktion. Därför är det 

viktigt att lyfta frågor kring den sexuella hälsan, där denna studies resultat kommer 

att vara till hjälp för sjuksköterskan. Hen kommer att kunna lyfta frågor om den 

sexuella hälsan på ett mer bekvämt sätt tack vare ett påvisat samband. Frågor kring 

problem med oro/ångest/nedstämdhet kan upplevas mindre känsliga för båda parter, 

vilket gör att ett förtroende för sjuksköterskan byggs upp och det kan underlätta en 

senare övergång. För sjuksköterskan innebär detta att en koppling till den sexuella 

hälsan bör göras och en smidigare passage till frågor rörande den sexuella hälsan kan 

göras. För männen innebär det att frågor eller problem kring den sexuella hälsan 

kommer aktualiseras, vilket kommer att leda till större inflytande och delaktighet i 

sin egen vård. Eftersom sjuksköterskan är medveten om sambandet kan hen delge 

information till männen som hjälper till att skapa en större förståelse, som leder till 

att männen kan hantera problemen och hitta en mening med omvårdnadsåtgärder 

(Ezer et al., 2012). Informationen kan betyda att männen med prostatacancer kan 

lära sig att bemästra situationen och för att uppnå balans i sin tillvaro. Eftersom 

frågor annars undviks eller glöms bort av sjuksköterskan kan tankeschemat vara till 

hjälp.  
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Metoddiskussion 

Den kvantitativa tvärsnittsstudien genomfördes med hjälp av fall-kontrollgrupper. 

Valet av en fall-kontrollstudie är anpassat till att undersöka studiens syfte eftersom 

insamlad data redan fanns att tillgå samt att studiepopulationen delas in i två 

grupper (Billhult och Gunnarsson 2012, 119). Att analysera numerisk data med 

statistiska analysmetoder gjordes för att undersöka skillnader och samband mellan 

variabler (Kjellström 2012, 83). Valet av metoden gjordes för att fylla kunskapsluckor 

inom området.  

 

Enkäten är inte validerad utan har arbetats fram i samarbete med medlemmarna i 

SPCF (Lehuluante och Fransson, 2014). För denna studie innebär det att risken kan 

finnas att frågorna i enkäten kan blivit missuppfattade. Att medlemmarna varit 

delaktiga i utformandet av enkäten kan innebära att enkäten kan vara välanpassad 

för att kunna lyfta fram männens problem. Svarsfrekvensen bör vara över 70-75 % för 

att vara acceptabel (Billhult och Gunnarsson 2012, 146). Svarsfrekvensen för 

ursprungsstudien kan påverka resultatet och minskar validiteten för denna studie. 

Svarsfrekvensen påverkas av hur deltagarna fått tillgång till enkäten, vilket sätt de ska 

fylla i enkäten och skicka tillbaka enkäten (Billhult och Gunnarsson 2012, 140). 

Reliabilitet innebär att studien är pålitlig och möjlig att reproducera. Denna studie 

har påvisat på ett utförligt sätt hur urval gått till, data samlats in och analysen av data 

genomförts i metodavsnittet kan reliabiliteten bedömas vara god för arbetssättet 

(Henricson 2012, 474). 

 

Då det finns studier (O'Shaughnessy et al., 2013; Letts et al., 2010) som visar att olika 

behandlingsalternativ ger olika biverkningar som kan påverka variabler 

oro/ångest/nedstämdhet och sexuell aktivitet på olika sätt kommer det troligtvis även 

ha påverkan på resultatet i denna studie. Att männen efter prostatektomi eller 

strålbehandling får problem med den sexuella förmågan som kan leda till att den 

sexuella aktiviteten påverkas negativt (Letts et al., 2010). Letts et al. (2010) visar att 

männen var mer sexuellt aktiva innan behandling och att aktiviteten sedan minskade 

efteråt. Det skulle kunna innebära att männen inom båda grupperna kan förlorat den 

fysiska förmågan till sexuell aktivitet till följd av behandling, vilket kan påverka 

resultatet. Eftersom denna studie inte tagit hänsyn till vilken typ av behandling 

deltagarna genomgått innebär det att det inte går att påvisa sambandet för varje 
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enskilt behandlingsalternativ. Det innebär att det kunde sett annorlunda ut om 

sambandet hade studerats för varje behandlingsalternativ. Det kan även till exempel 

betyda att något behandlingsalternativ kan vara över- eller underrepresenterad i 

”Fall” jämfört med ”Kontroll”, det skulle innebära att skillnader mellan grupperna 

mäts tillsammans med sambandet och påverkar resultatet för studien. Detta betyder 

att resultatet kan innehålla bias och medföra att validiteten för studien kan minska. 

Däremot om behandlingsalternativen skulle vara jämnt fördelning mellan grupperna, 

kan det innebära att det påvisade sambandet med större sannolikhet stämmer. 

 

Alla tillgängliga medlemmar i SPCF tillfrågades vilket innebär att ett konsekutivt 

urval tillämpades (Fransson et al. 2006). Polit och Beck (2013, 179) menar att den 

metoden är att föredra till urvalet eftersom det är en stor specifik grupp som ska 

undersökas. Urvalet till denna studie gjordes för att kunna få en bredare bild över 

hela studiepopulationen, hur det ser ut oavsett till exempel behandling eller ålder. 

Detta gjordes för att öka validiteten samt att inte göra några egna värderingar eller 

utöva ålderism, som betyder att person diskrimineras på grund av ålder (Shumway 

och Hamstra, 2015). Det innebär att alla män togs med i studien. Det finns 

fortfarande förutfattade meningar om att äldre inte har någon sexuell aktivitet. 

Sexualiteten minskar med ålder, men det innebär inte att den inte existerar. Äldre 

förbises ofta i sexuell hälsoforskning trots att det finns studier som visar att utökat 

behov av forskning finns inom denna grupp (Levin, 2007).  Levin (2007) har studerat 

äldre där resultatet visar att hälften av männen anser fortfarande att sexualiteten är 

viktig och en tredjedel är fortfarande sexuellt aktiva. Detta bekräftar anledningen till 

att inkludera alla åldrar i denna studie, det innebär även att en fördomsfri inställning 

vidtogs och kan inspirera forskare att fortsätta att använda denna inställning i 

framtida studier. 

 

Studiens interna bortfall skedde på grund av avsaknaden av svar på frågorna “Är du 

sexuellt aktiv?” samt frågan ”Om du skulle leva resten av ditt liv med den 

sexualfunktion som det är just nu, hur skulle du uppleva det?”. Detta bortfall kan 

bero på att deltagaren inte har förstått frågan eller känt att de inte har velat svar på 

grund av personliga skäl. Bortfallet kan även ha framkommit när insamlad data 

skulle skannas in via dator. Har inte deltagarnas svar på frågan varit med en nog 

tydlig markering eller utanför svarsrutan kan svaret ha missats av scanningen. 
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Deltagarna som stod för bortfallet på de två frågorna togs inte bort från studien utan 

redovisas i resultatet. Bortfallet för de aktuella frågorna var tillsammans strax under 

2 %, slutsatsen som kan göras är att svarsfrekvensen på varje fråga var hög. 

Tillförlitligheten och kvalitéten påverkas inte om bortfallet för studien är mindre än 

10 % (SBU 2014, 46). Eftersom materialet som används kom från redan insamlad 

data gick inte bortfall att undvika. 

 

Studiepopulationen delades i två grupper för att skapa förutsättningar att genomföra 

en fall-kontrollstudie med efterföljande analys. För att ta fram grupperna ”Fall” och 

”Kontroll” användes uppdelning av den självskattade frågan ”Har du problem med 

oro/ångest/nedstämdhet?”. Därefter användes en konkret gräns för frågan eftersom 

det är en subjektiv fråga där det inte tas hänsyn till hur deltagarna kan tolkat frågan. 

Nackdelen med denna indelning blir att graden av oro/ångest/nedstämdhet inte 

redovisas i resultatet. Indelningen av frågan gjordes för öka validiteten, enklare att se 

samband och dra slutsatser med en mer konkret uppdelning för studiens syfte. Det 

kan även vara värdefullt att notera att frågan är uppbyggd med tre symtom i en fråga, 

vilket innebär att det inte går att dra några slutsatser om vilket av de alternativen som 

männen svarat på. Efter indelningen blev fördelningen av deltagarna 53 % i ”Fall” 

respektive 47 % i ”Kontroll” men ingen korrigering av storleken på grupperna gjordes 

för att undvika att utesluta några deltagare. Urvalet bidrog till en stor 

studiepopulation. Även om det fanns små skillnader blev grupperna homogena 

utifrån antal och ålder, vilket gör att resultatet blir mer generaliserbart (Polit och 

Beck 2013, 179-181).  

 

Till den självuppskattade frågan ”Är du sexuellt aktiv?” användes en gräns för aktiv 

eller inaktiv. Eftersom frågan är individuellt tolkad medför det att det kan skilja sig i 

uppfattning mellan alla i studiepopulationen vilken syn deltagarna har på vad 

sexuellt aktiv innebär. Därför valdes 0 (=inte alls), att användas som inaktiva för det 

är den tydligaste gränsen och att flest deltagare tolkat det som ingen aktivitet är mest 

troligt. Vad som kan påverka resultatet är tolkning av frågan. Det är sannolikt att den 

gruppen är överrepresenterade på grund av att deltagare kan tolkat 0 (=inte alls) som 

att de inte har samlag. Där gränser för denna studie innebar att inte ens tankar om 

något sexuellt fanns. Eftersom tolkning av sexuellt aktiv i denna studie innefattar 

exempelvis tankar, drömmar, onani och samlag. Den tolkningen användes för att inte 
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se aktiviteten som enbart samlag utan som något mer omfattande. För att undvika 

feltolkningar skulle en kvalitativ studie kunna underlätta genom att intervjuer med 

deltagarna genomförs av en person för att skapa en tillförlitlig och enhetlig tolkning 

av alla deltagares svar. För att öka förståelsen av frågan skulle en förklaring till 

graderingen i enkäten kunna används, vilket skulle innebära större sannolikhet för en 

gemensam tydning av frågan. 

 

Frågan “Om du skulle leva resten av ditt liv med den sexualfunktion som det är just 

nu, hur skulle du uppleva det?” användes för att undersöka om deltagarna upplevde 

sexualfunktionen som ett problem och den frågan kan visa om resultatet av 

sambandet är värdefullt för männen. Uppdelning av grupperna till undergrupper 

användes för att utforska skillnader och likheter samt att undersöka samband mellan 

undergruppernas skattning på frågan. Indelning av svarsalternativen, att använda 

”Missbelåten”, ”Olycklig” och ”Förfärligt” som ”Olycklig” gjordes för att undersöka 

männens negativa upplevelser i frågan, där alla tre svarsalternativen sågs som 

negativa och därför var en sammanslagning att föredra eftersom den negativa 

inställningen skulle framgå på ett tydligt sätt. Det skapade förutsättningar för att 

jämföra mellan grupperna och undersöka sambandet på frågan. Smith et al. (2007) 

beskriver sexual funktion som en sammansättning av erektions förmåga, lust, orgasm 

samt tillfredsställelse. Till den här studien valdes att tolka den frågan om 

sexualfunktion som att deltagarna skattade den totala sexuella hälsan. Det innebär 

att funktion sågs som en helhetsbild som inkluderar allt som har med den sexuella 

hälsan hos deltagarna att göra. Nackdelen med den tolkningen är att deltagarna kan 

ha uppfattat frågan annorlunda och att sexualfunktionen tolkades som deras fysiska 

förmåga. Det kan göra att resultatet är något missvisande men denna tolkning 

gjordes för att få en fördjupad bild om deltagarna upplevde ett problem eller om de 

inte bekymrades.  

 

Det som ytterligare kan utläsas med de utvalda frågorna i studien är att de flesta har 

svarat ganska nära medelvärdet. Att som exempel 88 % i ”Fall” har skattat ”Ibland” 

på frågan om problem med oro/ångest/nedstämdhet. Det kan betyda att de 

deltagarna upplever problem samtidigt som det finns stunder där de inte upplever 

problem med oro/ångest/nedstämdhet. Det innebär att det kan vara många av 
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deltagarna som ligger på gränsen mellan fall- och kontrollgrupp, vilket påverkar i 

första hand indelningen av grupperna och sedan även resultatet.  

 

Arbetet har varit konsekvent genom hela studien med tydliga indelningar och 

gränser.  Under studiens gång har allt material lästs igenom tillsammans för att 

samarbeta och föra diskussioner om resultatet samt kunna besvara eventuella frågor 

gemensamt. Insamlad fakta och data till studien har varit i enlighet och 

överensstämde med vad som är evidensbaserat och vetenskapligt bevisat samt var av 

intresse för studien. Under studiens gång gällde det att vara insatt i materialet och 

följa den planering som är upplagd för studien. Planeringen som gjordes upp innan 

studien påbörjades, har fullföljts enligt överenskommelsen. Samarbetet och 

kommunikationen har möjliggjort att diskussioner genomförts vid frågor under 

studiens gång och för att öka kunskapen inom området. Trots att det har varit 

skillnader i ställningstaganden under studiens gång, har dessa lösts genom att 

diskutera och ett gemensamt svar har utvunnits. Genom att vara påläst och insatt i 

materialet kunde studien genomsyras av ett kritiskt och reflekterande 

förhållningssätt för att upprätthålla en god forskningssed genom hela studien. 

 

Forskningsetisk diskussion 

All tilldelad data från ursprungsstudien har behandlats med respekt och försiktighet 

för att inte data ska spridas. Vid överlämning av data från ursprungsstudien togs inga 

personnummer ut i syfte att avidentifiera deltagarna för att skydda deras identitet, i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013). Eftersom det finns frågor som kan 

väcka starka reaktioner hos männen, går det inte att utesluta att männen kan ha 

kommit till skada under studiens gång. Deltagarna i denna studie delades in i grupper 

där deras svarsresultat av enkäten redovisades. Ingen enskild deltagare redovisas 

eller undersöktes i studien. Det gavs ingen tillgång till att läsa deltagares 

journalhandlingar, det respekterades vilket innebär att det inte går att utläsa vad 

någon specifik individ svarat på frågorna.  

 

Olsson och Sörensen (2011, 86) beskriver att kunskapen som ska vinnas från studien 

skall vara större än riskerna att skada deltagare för att studien ska vara etiskt 

försvarbart. Denna kunskap samt i enighet med Helsingforsdeklarationen (2013) 

genomtränger ett etiskt perspektiv genom hela studien. Andra etiska aspekter under 
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studiens gång diskuterades frekvent under urvalet. Valet att inte sortera bort 

deltagare på variabler som till exempel ålder, etnicitet och klass var med en 

ursprungstanke att alla människor är lika mycket värda och bör inte göras skillnad på 

vid undersökning av de utvalda frågorna (Kjellström 2012, 72). Under 

diskussionsdelen har ett fördomsfritt synsätt beaktats och diskussionsämnen är i 

grundade i andra artiklar med etiskt godkännande och de resultat som har påvisats 

under den aktuella studien.  

 

Konklusion 

Studien visar att det finns ett samband mellan oro/ångest/nedstämdhet och sexuell 

aktivitet samt sexualfunktion bland män som har prostatacancer. För vidare studier 

behöver fler variabler tas i beaktning för att kunna komma fram till sambandets 

styrka. Olika fynd har upptäckts i studien och kunskapsluckor har åskådliggjorts. 

Under studiens gång har påvisats att för den gällande studiepopulationen verkar 

variabeln ålder inte ha någon inverkan på problem med oro/ångest/nedstämdhet. 

Resultatet visade även att en del av populationen upplevde sexualfunktionen som ett 

problem. En av sjuksköterskans viktigaste roller är att förebygga ohälsa och främja 

den totala hälsan för männen och genom att använda sig av det påvisade sambandet 

kan det öppna för samtal i ett tidigt skede. För att hjälpa sjuksköterskor att 

uppmärksamma problem och utföra bättre anpassad vård har ett tankeschema 

utvecklas till hjälp för sjuksköterskor och deras arbetssätt kring frågor om den 

sexuella hälsan.  
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Bilaga 1. SPCF enkäten som visar utvalda frågor 

  


