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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och varje år drabbas ca. 

10 000 män i Sverige. Cancern ger ofta inga direkta symtom och vid diagnos är den ofta långt 

gången. Behandlingen medför ofta biverkningar såsom impotens och inkontinens. 

Syfte: Syftet med studien är att belysa hur prostatacancer inverkar på de drabbade männens 

livssituation. 

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

av prostatacancer. Informationen har inhämtats med ett induktivt förhållningssätt. Samtliga 

biografier har genomgått Fribergs (2006, s.43) modell för kvalitetsgranskning av tryckt text.  

Resultat: Tre kategorier framkom under studiens gång. Dessa var: ”I väntan på diagnos”, ”Ett 

förändrat liv” och ”Att gå vidare”. Resultatet visade att männen upplevde det lättare att 

hantera sin sjukdom då de fick prata med andra människor om sina känslor och upplevelser 

samt om sitt PSA-värde. De största problemen männen upplevde var behandlingens 

biverkningar som inkontinens och impotens.  

Slutsats: Det är viktigt att vara öppen och lyssna tålmodigt i mötet med patienter med 

prostatacancer. Trots att män visar en lugn yta är det viktigt att ha i åtanke att känslor av sorg 

över förlorad ”manlighet” kan förekomma under fasaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INLEDNING ......................................................................................................... 1 

Symtom och diagnos ............................................................................................................. 1 

Behandling ............................................................................................................................ 2 

TEORETISK REFERENSRAM ........................................................................... 2 

Livsvärld ............................................................................................................................... 2 

Lidande .................................................................................................................................. 3 

PROBLEMFORMULERING ............................................................................... 3 

SYFTE ................................................................................................................... 4 

FRÅGESTÄLLNINGAR ...................................................................................... 4 

METOD ................................................................................................................. 4 

Datainsamling .................................................................................................................... 4 

Urval och Kvalitetsgranskning ........................................................................................... 4 

Analys ................................................................................................................................. 5 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER .................................................................. 5 

RESULTAT ........................................................................................................... 6 

I väntan på diagnos .............................................................................................................. 6 

Att inte veta ......................................................................................................................... 6 

Ett förändrat liv .................................................................................................................... 7 

Att tappa kontrollen ............................................................................................................ 7 

Att hantera sin livssituation ................................................................................................ 8 

Förlorad identitet ............................................................................................................... 8 

Sviktande kroppsfunktioner ................................................................................................ 9 

Att gå vidare ....................................................................................................................... 10 

Omvärdering av livet ............................................................................................................ 10 

En dag i taget ................................................................................................................... 10 

Nya perspektiv .................................................................................................................. 10 

DISKUSSION ..................................................................................................... 11 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 11 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 12 

Känslor vid diagnosbesked ............................................................................................... 13 

Samtalets betydelse .......................................................................................................... 13 

Personlig förändring ........................................................................................................ 13 

Tankar om framtiden ........................................................................................................ 14 

SLUTSATS ......................................................................................................... 15 

 



 

 

BILAGOR 
1. Översikt över valda självbiografier 

2. Källkritik av tryckt text enligt Friberg (2006) 

3. Analysprocessen 

4. Kvalitetsbedömning av valda självbiografier 

 



1 

 

INLEDNING 
Att få en cancerdiagnos är något som förändrar ens hela livssituation och påverkar både den 

drabbades och dennes närståendes dagliga liv. Enbart i Sverige drabbas ca 10 000 män per år 

av prostatacancer, vilket därmed är den vanligaste cancerformen som drabbar män (Adami, 

Grönberg, Holmberg, Johansson, Widmark & Cederquist, 2006). Bland annat så upplever män 

med prostatacancer ofta ständig oro över framtiden och hur sjukdomen ska utvecklas 

framöver (Adami et al. 2006). Som sjuksköterska är det viktigt att inte glömma bort männens 

känslor och på så sätt riskera att missa viktiga delar i den manliga patientens vårbehov, såsom 

behovet av emotionellt stöd. Därför är det viktigt att belysa männens upplevelser i samband 

med prostatacancer.  

 

BAKGRUND 
Prostatan är både en körtel och ett muskulärt organ och är placerad direkt under urinblåsan 

och runt början på urinröret hos män (Dunn & Kazer 2011). Utvecklingen av en cancertumör 

från första mutationen i en cell till att patienten får en diagnostiserbar prostatacancer kan ta 

tiotals år och under tiden den växer påverkar den kroppen på olika sätt. Den kan växa 

invasivt, alltså genom organbarriärena samt sprida sig genom blod och lymfbanor och på så 

sätt ge upphov till metastaser på andra platser i kroppen (Adami et al. 2006). Prostatacancer 

drabbar oftast män som är över 65 år och risken att drabbas ökar med åldern och eftersom 

befolkningen blir allt äldre ökar även antalet prostatacancerdiagnoser (Dunn & Kazer 2011). 

En annan vanlig riskfaktor är ärftlighet och risken att drabbas av prostatacancer är dubbelt så 

stor hos dem vars förälder eller syskon har drabbats (Dunn et al. 2011). Trots att antalet män 

som drabbas av prostatacancer ökar så är dödligheten i sjukdomen mer eller mindre konstant 

vilket gör att allt fler män lever med en sjukdomsdiagnos som påverkar dem på olika sätt. 

Forskning visar på att män som drabbas av prostatacancer upplever en ovilja att prata med 

familj och vänner om sina tankar och känslor relaterade till sjukdomen och dess behandlingar. 

Även en ovilja att tala om de djupare tankarna om hur sjukdomen kommer att påverka 

framtiden finns. I forskningen framkommer dock att männen är mer villiga att samtala med 

andra män i samma situation (Hedestig, Sandman, Tomic & Widmark, 2005). Män som 

undvek att prata om sin situation berättar att det berodde på deras plötsliga medvetenhet om 

sin sårbarhet och att de upplever det svårt att hantera och acceptera situationen (Jonsson, Aus 

och Berterö, 2009). Detta kan innebära att dessa män inte får det stöd i vården de behöver och 

att helheten förloras då fokus läggs på det somatiska men det psykiska inte uppmärksammas i 

samma utsträckning. 

 

Symtom och diagnos 

Eftersom cancern oftast växer långsamt kan det ta lång tid innan symtom som exempelvis 

miktionsproblem yttrar sig. Andra symtom kan vara hematuri, trötthet, nedsatt aptit och 

viktnedgång samt ryggsmärtor som beror på att tumören spridit sig till skelettet (Adami et al, 

2006). För att diagnostisera prostatacancer kartläggs de uppvisade symtomen och mängden 

PSA i blodet mäts. PSA står för prostata specifikt antigen och vid prostatacancer läcker detta 

ut i blodbanan från tumörvävnaden i prostata och ges således ett förhöjt PSA-värde (Adami et 

al, 2006). Dock kan ett för högt PSA-värde även vara tecken på en godartad förstoring av 

prostatakörteln vilket är vanligt förekommande hos män när de blir äldre. Det kan också bero 

på en prostatit vilket är en inflammation i prostata (Adami et al. 2006). Detta innebär att ett 

högt PSA-värde inte nödvändigtvis behöver bero på en tumörutveckling i prostata. Således 

krävs det fler undersökningar för att fastställa diagnosen prostatacancer. Det finns dock delade 

meningar om nödvändigheten i att erbjuda regelbundna kontroller av mäns PSA-värde på 
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likande sätt som kvinnor erbjuds regelbunden mammografi för att upptäcka bröstcancer. 

Fördelarna är att en eventuell prostatacancer kan upptäckas tidigt och således öka 

överlevnaden hos män med prostatacancer. Nackdelarna är att det för höga PSA-värdet kan 

innebära vidare undersökningar och en ökad oro hos mannen trots att orsaken är ofarlig 

(Carlsson, Aus, Wessman & Hugosson 2007). För att slutgiltigt diagnostisera en 

prostatacancer görs vidare undersökningar av prostatan via ändtarmen, ultraljud görs för att se 

eventuell förstoring eller förändring och biopsi från vävnaden tas. Vid misstanke om 

metastaserad prostatacancer görs även kompletterande röntgenundersökningar och 

undersökning av lymfkörtlar (Ibid.). 

 

Behandling 

Behandlingen av prostatacancer skiljer sig beroende på om tumören är lokaliserad eller 

invasiv. Vilken behandlingsmetod som är aktuell för den drabbade beror på stadieindelning av 

den befintliga tumören i prostata och i bedömningen räknas även faktorer som den drabbade 

individens ålder och eventuella sjukdomar med (Dunn & Kazer 2011). En av de vanligaste 

behandlingsformerna innebär totalt avlägsnande av prostatakörteln. Denna behandling för ofta 

med sig biverkningar såsom urinläckage och impotens (Adami et al. 2006). En annan metod 

för att bota prostatacancer är strålbehandling där den drabbade strålas, antingen externt eller 

internt, i riktning mot prostata. Dessa behandlingar kan ge biverkningar i form av 

urinträngningar, urinretention, sveda vid urinering, diarré och inflammerad tarmslemhinna 

samt erektionsproblem och urininkontinens (Dunn & Kazer 2011). En annan vanlig 

behandlingsform är hormonbehandling som innebär att mannens androgener, som kan 

stimulera tillväxt av tumör i prostata, blockeras med hjälp av antiandrogener. Detta leder till 

en kemisk kastration vilket också kan åstadkommas genom att kirurgiskt avlägsna testiklarna 

och på så sätt bryta produktionen av androgen (Lindqvist 2011). Denna behandling för ofta 

med sig biverkningar i form av värmevallningar, minskad sexuell lust, erektionsproblem, 

benskörhet, humörförändringar, viktökning, gynekomasti och minskad muskelmängd (Ibid.). 

 

Män med endast måttligt förhöjt PSA och som har en långsamt växande tumör i prostata eller 

löper en låg risk att utveckla prostatacancer kan erbjudas aktiv övervakning vilket innebär 

regelbundna kontroller av PSA-värde och biopsier av prostata vid behov (Sausville & 

Naslund 2010). Detta gör att utveckling av prostatacancer kan upptäckas tidigt och behandling 

sättas in snabbt (Ibid.). De behandlingar som erbjuds kan dock innebära stora kroppsliga 

förändringar och ge en mängd biverkningar. Detta gör att det dagliga livet kan förändras och 

att tvingas ändra på rutiner på grund av kroppsliga förändringar kan vara svårt och göra den 

drabbade orolig och nedstämd (Sharpley, Bitsika & Christie 2009).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Studien utgår från ett vårdvetenskapligt synsätt. Det vårdvetenskapliga grundantagandet 

innebär att människan är expert på sig själv och endast personen själv kan förstå sitt eget 

lidande och välbefinnande. Inom vårdvetenskapen är patienten därför alltid i fokus (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

Livsvärld 

Begreppet livsvärld används inom vårdvetenskapen genom att detta beskriver patientens 

perspektiv på sjukdom och behov av stöd i vårdprocessen (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Livsvärlden är den subjektiva värld som varje individ upplever. 

Detta innebär den värld varje människa personligen upplever, den innefattar såväl personens 
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tankar och känslor som erfarenheter och sätt att se på världen (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Själva navet i livsvärlden är individens kropp och när kroppen 

utsätts för sjukdom påverkas också livsvärlden (Dahlberg, et al, 2003) I ett möte mellan en 

patient och en sjuksköterska möts därför två olika världar och på så sätt även två perspektiv 

(Birkler, 2008). På denna grund är det viktigt att vårdaren förstår patientens livsvärld för att 

kunna förstå hur patienten upplever sin situation och hur lidande och välbefinnande påverkar 

denne (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Lidande 

Prostatacancer kan skapa mycket lidande hos mannen som drabbas. Lidandet kan delas in i tre 

delar, den första formen är Livslidande som kännetecknas av det lidande som patienten kan 

uppleva då han får diagnosen prostatacancer och tankar och känslor kring detta uppkommer 

och på så sätt förändrar personens vardag (Friberg & Öhlén, 2009). Tidigare forskning visar 

att äldre män är mer förberedda på en cancerdiagnos och på så sätt kunde de acceptera 

sjukdomen lättare. Männen får ett livslidande i och med ett cancerbesked genom att diagnosen 

skapar känslor av ledsamhet då cancerbeskedet skapar en ökad medvetenhet om sårbarhet och 

dödlighet (Jonsson, Aus & Berterö, 2009).  

 

Den andra formen av lidande är Sjukdomslidandet. Denna form av lidande möter 

sjuksköterskor ofta i möten med patienter då detta lidande skapas till följd av en sjukdom 

såsom symtom och biverkningar från olika former av behandlingar (Friberg & Öhlén, 2009). 

För män med prostatacancer påverkas sjukdomslidandet till störst del av biverkningar från 

behandlingarna (Fransson, 2008). Männen kan då känna ett visst sjukdomslidande då 

biverkningarna leder till ett ihållande psykologiskt problem (Edberg & Wijk, 2009, 

Johansson, et.al, 2011).  

 

Den tredje formen av lidande är Vårdlidande vilket innebär det lidande som patienter känner i 

relation till den vård som ges. Detta lidande han handla om kränkning men också att inte bli 

sedd och inte få det stöd av vårdpersonalen som patienten är i behov av (Friberg & Öhlén, 

2009). Ett vårdlidande som kan förekomma är just den utsatthet som män med prostatacancer 

kan uppleva då vårdpersonalen till stor del består av kvinnor i vilkas närvaro mannen kan 

känna sig obekväm (Hedestig, Sandman, Tomic & Widmark, 2005). Det är viktigt att visa 

empati och värme i sitt bemötande för att minska patientens oro och förbättra vårdandet 

(Grimbø, Ruland & Finset 2012). Att prata om sin situation kan påverka hur patienten 

hanterar sin sjukdom både på kort och lång sikt och kan således göra att den drabbade kan 

hantera de känslor som följer på ett bättre sätt (Christie, Meyerowitz, Giedzinska-Simons, 

Gross & Agus 2009). 

PROBLEMFORMULERING 
Prostatacancer är den vanligaste formen av tumörer i Sverige (Ericson & Ericson, 2008). 

Antalet män som drabbas av prostatacancer ökar vilket innebär att fler män kommer att leva 

med de tankar och känslor som uppstår i samband med prostatacancer. Att behandlas för en 

cancerdiagnos kan vara oerhört tungt för en människa och behovet att prata om detta och få 

stöd finns hos många. Många män undviker att prata om sina känslor och tankar och det är 

därför viktigt att ha i åtanke att en mängd frågor och funderingar kring den egna situationen 

kan finnas i form av sjukdomslidande. Därför är det viktigt att fördjupa kunskapen om de 

drabbade männens tankar och känslor. För att på ett bra sätt kunna tillämpa ett 

vårdvetenskapligt synsätt bland sjuksköterskor och annan vårdpersonal i vården av män med 

prostatacancer. Det är således viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur männen kan 
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uppleva sin situation. En förståelse och medkänsla för detta kan leda till ett förhållningssätt 

som bidrar till att mannen kan känna sig tryggare och att sjuksköterskan lättare kan skapa ett 

vårdande möte. Studien syftar således till att lyfta fram männens upplevelser av sin 

livssituation i samband med prostatacancer, såsom tankar, känslor och behov av stöd.  

SYFTE 
Syftet med studien är att belysa hur prostatacancer inverkar på de drabbade männens 

livssituation. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
- Hur upplever männen att prostatacancern påverkar deras dagliga liv?  

- Upplever männen några begränsningar i samband med prostatacancer? 

- Upplever männen några personliga förändringar efter att de drabbats av 

prostatacancer? 

METOD 
Studien är en litteraturstudie baserad på biografier som berör mäns upplevelser av att drabbas 

av prostatacancer. En kvalitativ metod är den bästa metoden att använda sig av eftersom 

denna fokuserar på individens egna känslor och upplevelser och studiens författare hoppas att 

på så sätt nå en djupare kunskap om hur män upplever sin situation då de drabbats av 

prostatacancer (Friberg, 2006). Utifrån detta har biografier valts som kunskapskälla då dessa 

är skrivna av män som själva drabbats av prostatacancer. Genom dessa biografier har de 

följaktligen beskrivit hur de upplever sin vardag och på så vis kan detta beskriva männens 

livsvärld med utgångspunkt från hälsa och lidande (Friberg, 2006). På så sätt kan en djupare 

förståelse för prostatacancerns påverkan på männens livsvärldar uppnås. Då vårdvetenskapen 

menar att varje person är expert på sig själv och på så sätt beskrivit sin egen situation kan vi 

också nå tillförlitlig kunskap genom de berättelser som är skrivna av personerna själva och 

utifrån deras egna perspektiv (Dahlberg, et al, 2003). 

 

Datainsamling 

Studien är en litteraturstudie med en kvalitativ induktiv ansats. De biografier som användes i 

studiens resultat har sökts upp med hjälp av databasen LIBRIS (http://libris.kb.se/) som är en 

nationell bibliotekskatalog. En bibliotekarie på universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet i 

Växjö gav tips om hur sökningen av litteratur kan begränsas för att nå de bästa biografierna. 

Sökningen begränsades till biografier, det sökord som använts i litteratursökningen är 

”prostatacancer” vilket gav totalt 8 träffar. Av dessa biografier valdes sedan 6 stycken ut efter 

våra inklusions- och exklusionskriterier, se nedan.  

 

Urval och Kvalitetsgranskning 

Studiens frågeställningar har definierat inklusion- och exklusionskriterier. De självbiografier 

som valts till studien skulle vara skrivna av män som själva drabbats av och diagnostiserats 

med prostatacancer för att nå den mest intima och tillförlitliga kunskapen kring upplevelsen 

av att ha sjukdomen. Biografier skrivna av anhöriga eller andra närstående har därför valts 

bort. Biografierna till studien skulle vara publicerade på svenska eller vara översatta till 

svenska för att minimera riskerna för feltolkningar av männens personliga berättelser samt 

inte vara äldre än 15 år. Alla valda självbiografier har kvalitetsgranskats enligt Fribergs 
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(2006) mall för kvalitetsgranskning av tryckt text. Detta innebär att en källkritisk granskning 

av bland annat huruvida biografin har en ansvarig utgivare, är kvalitetsgranskad och i så fall 

av vem och i vilket syfte, när biografin trycktes samt vilket syfte författaren har med 

biografin. Se bilaga 1 för en översikt att studiens valda självbiografier.  

 

Analys 

Samtliga biografier som uppfyllt Fribergs (2006) malls kriterier lästes igenom noggrant av 

båda författarna till studien för att uppnå en så sann tolkning av materialet som möjligt. 

Därefter diskuterades samtliga biografier mellan författarna för att säkerställa att materialet 

tolkats lika. Därefter delades biografierna lika mellan författarna för att sammanställas enligt 

en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) och på så sätt 

kunde kunskap om männens upplevelser uppnås. Den kvalitativa innehållsanalysen innebär att 

materialet analyserats genom att de väsentliga meningarna, de så kallade meningsbärande 

enheterna, plockats ut och delats i mindre delar, kondenserats, utan att förlora någon viktig 

information. Därefter kodades det kondenserade materialet vilket innebär att en ”etikett” satts 

på den kondenserade texten. På detta sätt har texten kunnat bygga upp underkategorier och 

sedan sammanställts till större kategorier som gör beskrivningen av männens upplevelser 

tydligare (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Exempel på hur kategorier bildades kan 

ses i tabellen nedan. 

 

Tabell 1 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

Meningsenheter 

Kod Kategori 

Om några veckor ska 

jag få besked om vad 

provtagningarna visar. 

Det är mentalt 

påfrestande att vänta – 

lätt att måla fan på 

väggen, lätt att tycka 

synd om sig själv. 

Mentalt påfrestande att 

vänta. 

Att inte veta I väntan på diagnos 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Självbiografierna har behandlats enligt Helsingforsdeklarationen (2008). Detta innebär att 

biografiernas beskrivningar av männens upplevelser har respekterats och framförts 

sanningsenligt i studiens resultat. Detta innebär också att såväl negativa som positiva 

upplevelser har beaktats. Lagen om upphovsrätt (1960:729) säger att publicerad text inte får 

ändras på ett sådant sätt att upphovsmannen, alltså självbiografiernas författare, känner sig 

kränkta genom att deras berättelse förvrängts. Det är därför viktigt att studiens författare är 

medvetna om sin förförståelse och har förmåga att hantera denna på ett sådant sätt att den inte 

kan påverka studiens resultat. Detta innebär att studiens författare läser biografiernas text så 

förutsättningslöst som möjligt och med en öppenhet för det unika för att nå kärnan i männens 

livsvärldar (Dahlberg, et al. 2003). Nyttan med studien är att sprida kunskapen om mäns 

upplevelser av att leva med prostatacancer och hur denna sjukdom påverkat deras dagliga liv. 

Därför är det viktigt att de valda biografierna till studien tolkas så sanningsenligt som möjlig. 

Detta har gjorts genom att båda studiens författare läste alla de valda biografierna var för sig 

och därefter diskuterade och jämförde sina beskrivningar för att på så sätt uppnå en 

gemensam tolkning.  
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RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån tre kategorier som funnits i studiens valda biografier. Dessa 

beskriver hur det är att leva med prostatacancer från de första undersökningarna till den dagen 

cancern är behandlad. De kategorier som kommer att presentera resultatet är ”I väntan på 

diagnos”, ”Påverkan på vardagen” och ”Att gå vidare. Självbiografiernas författare kommer 

att benämnas som ”männen” i studiens resultat. I tillägg används citat för att stärka resultatet 

och öka trovärdigheten. 

 

I väntan på diagnos 

Tiden innan diagnosen fastställdes innebar många tankar och känslor på framtiden. Att inte 

veta var mentalt påfrestande och förnekelse var ett sätt att hantera känslorna innan de fått 

besked om prostatacancern. 

Att inte veta 

Att behöva vänta på svaren på provtagningarna kan vara psykiskt påfrestande för männen och 

många tankar kring hur livet kommer att se ut om de får diagnosen prostatacancer väcks. 

Männen beskrev att de upplever väntan som mentalt jobbig då de förväntade sig ett dåligt 

besked (Andersson & Landin, 2005, Pärletun, 2003, Thuvesson, 2006).  

 

”Om några veckor ska jag få besked om vad provtagningarna visar. Det är mentalt 

påfrestande att vänta – lätt att måla fan på väggen, lätt att tycka synd om sig själv” 

(Thuvesson, 2006, s.190). 
 

En specifik oro om hur männens liv skulle komma att se ut om de fick diagnosen 

prostatacancer fanns ständigt närvarande. De berättar att de kunde vakna om nätterna efter 

otäcka mardrömmar om att de befunnit sig i utsatta situationer. När männen sedan vaknade 

efter drömmen insåg de att drömmen hade speglat deras verkliga känslor och ångesten över 

hur framtiden skulle se ut om de hade cancer infann sig (Feldt & Otter, 2003, Pärletun, 2003).   

 

Även en oro för själva undersökningarna som skulle leda fram till en diagnos fanns där. 

Undersökningen av prostatacancer kan upplevas som en obehaglig och utsatt situation för 

männen som i sig skapade ångest. Undersökningen upplevdes som ett hinder för männen att ta 

sig över (Korda, 1998, Thuvesson, 2006). En rädsla för att den eventuella cancern skulle ha 

pågått så länge att den redan hunnit sprida sig till andra delar av kroppen och nått ett obotligt 

stadium fanns också där vilket gjorde att det inte var någon tvekan om att tacka ja till 

behandling när diagnosen var fastställd (Andersson & Landin, 2005, Pärletun, 2003). Rädslan 

för att cancern skulle sprida sig infann sig även i samband med undersökningarna då 

funderingar på huruvida dessa undersökningar såsom biopsi kunde öka spridningen då man 

skjuter nålar rakt in i eventuella cancerceller (Thuvesson, 2006).  

Männen fann olika sätt att hantera oron för att själva klara sig igenom vardagen och inte låta 

rädslan för cancer påverka deras dagliga liv. Männen tänkte igenom sina tidigare liv och 

upplevde det ofattbart att de drabbats av cancer då de levt hälsosamt hela livet (Anderson & 

Landin, 2005, Korda, 1998). Männen förnekade det faktum att det skulle kunna vara cancer 

genom att undvika att prata om det och på så sätt glömma bort att det fanns där, andra byggde 

upp en barriär mot känslorna genom att hitta andra möjliga förklaringar till varför PSA-värdet 

var signalerande högt. Genomgående handlade förklaringarna om andra möjliga orsaker till 

högt värde exempelvis benigna prostataproblem och tidigare urinvägsinfektioner (Andersson 

& Landin, 2005, Feldt & Otter, 2003, Pärletun, 2003).  
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”Det urologen sa till mig var att det kanske var cancer malde hela tiden i mitt och Inga-Lills 

huvud, vi vågade inte ta upp det till diskussion, utan förträngde tanken på att det kunde vara 

cancer” (Andersson & Landin, 2005) 

 

När de nya provsvaren sedan kom och åter igen visade höga PSA-värden, och i vissa fall även 

högre revs försvarsbarriären ner och ångesten började infinna sig i takt med medvetenheten 

om prostatacancerns närvaro i kroppen (Feldt & Otter, 2003). Oron visade sig också genom 

att tankar på döden framträdde. Dock var det inte den omedelbara döden som skapade rädslan 

utan den långa process som leder fram till döden samtidigt som medvetenheten om vad som 

pågår i kroppen upplevdes skrämmande (Pärletun, 2003). Det var lättare att hantera tankarna 

på döden genom att förbereda så mycket som möjligt innan den slutliga diagnosen fastslagits 

för att slippa lägga mycket energi på detta under behandlingsperioderna. Att förvarna på 

jobbet och bland familj och vänner om vad som pågick och att dåliga resultat inte kunde 

uteslutas gav en trygghet (Feldt & Otter, 2003). Frågan om arv var en viktig del i 

förberedelserna inför den eventuella kommande diagnosen, och att skriva om sitt testamente 

och prata med familjen om hur ens ägodelar ska fördelas kändes som något som måste 

avklaras i ett tidigt skede utifall att livet skulle sluta tidigare än beräknat (Björkstén, 2000, 

Feldt & Otter, 2003).  

 
”Döden. I min slummervaknad slår det mig att min egen död har ryckt betydligt närmare än 

jag velat tänka på. Det viktigaste är ogjort: jag måste skriva om mitt testamente” (Björkstén, 

2000, s.100).  

 
Ett förändrat liv 

Att drabbas av prostatacancer förändrade männen liv både fysiskt och psykiskt. De mest 

framträdande upplevelserna som presenteras i denna kategori var ”Att tappa kontrollen”, ”Att 

hantera sin livssituation” känslan av ”Förlorad identitet” och ”Sviktande kroppsfunktioner”. 

 

Att tappa kontrollen 

Att till slut få diagnosen prostatacancer kom ändå som en chock för männen trots att de känt 

på sig detta under hela utredningsperioden. Männen kände sig omtöcknade och kunde inte 

riktigt minnas vad läkaren hade sagt. För några minuter sedan hade de upplevt sig själva som 

friska men nu var de plötsligt allvarligt sjuka (Feldt & Otter, 2003, Korda, 1998, Pärletun, 

2003, Thuvesson, 2006).  

 

”Är det nu dags för mig att bryta ihop för gott, bli djupt deprimerad, ge upp en gång för alla, 

sluta leva helt enkelt? Orkar jag verkligen med en fajt till med livet som insats?”(Thuvesson, 

2006, s.203).  

 

Vid cancerbeskedet upplevdes brist på stöd från läkaren, ingen tid för reflektion fanns och 

möjligheten till att ställa frågor till läkaren fanns inte på grund av tidsbrist och att lämnas 

ensam med sin chock skapade mer ångest (Pärletun, 2003). Det var inte sjukdomen i sig som 

skapade ångesten utan rädslan för smärta och en smärtsam död (Korda, 1998).  

I det fall där prostatacancern redan var så långt framskriden vid upptäckten att den börjat bilda 

metastaser i hjärnan upplevdes inte diagnosen som en chock utan snarare som en bekräftelse 

eller befrielse (Björkstén, 2000). När chocken hade lagt sig hos männen bestämde de sig för 

att se diagnosen som en positiv händelse då detta innebar att de nu kunde ta kontroll över 

situationen och behandla cancern (Feldt & Otter, 2003, Korda, 1998, Pärletun, 2003).  
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”Ganska plötsligt bestämde jag mig för att den goda nyheten skulle vara att jag bara hade 

cancer i prostata och att det därmed fanns en terapi som kunde bota den, rädda mig till ett 

fortsatt liv” (Feldt & Otter, 2003, s.28).  

 

Att bevara sitt vardagliga liv och fortsätta leva som vanligt upplevdes som viktigt för att inte 

förlora sig själv då prostatacancern påverkade männen i så stor utsträckning och dagarna 

kantades av ångest och behandlingar med biverkningar som följd. Det var särskilt svårt att 

acceptera viktnedgången i samband med sjukdomen. Vågen upplevdes som en fiende då 

samma vikt hade bevarats under många år dessförinnan. Att vikten minskade var en 

påminnelse om att allt inte var som vanligt och att en potentiellt dödlig sjukdom härjade i 

kroppen (Feldt & Otter, 2003). Männen lade vikt vid att fortsätta sina dagliga rutiner som om 

ingenting har hänt, tills den dagen döden inträffar (Björkstén, 2000, Korda, 1998). Detta 

innebar också att släppa kontrollen och sjukskriva sig från sitt arbete under tiden som 

behandlingen pågick vilket också kändes som en separation från sitt vardagliga liv (Korda, 

1998).  

 

Att hantera sin livssituation 

Det fanns ett stort behov av att prata om sin prostatacancer och sitt PSA-värde. Varje person 

som ville lyssna hjälpte till att lätta på sjukdomsbördan (Andersson & Landin, 2005, Feldt & 

Otter, 2003, Korda, 1998, Pärletun, 2003). Behovet av att prata om sin problematik beskrevs 

som ett sätt att lätta på trycket och minska sin egen rädsla (Korda). Öppenheten för andra 

människor var ett sätt att avdramatisera sjukdomen (Pärletun, 2003). Männen var överrens om 

att prostatacancer och behandlingarnas följder såsom inkontinens och impotens, inte var något 

man behövde skämmas över.   

 

”Behovet att prata med andra dvs. kompisar, arbetskamrater och vänner om hur det kändes 

att vara impotent blev större och större. Jag höll på att brista av allt jag kände inombords” 

(Andersson & Landin, 2005, s.16).  

 

I takt med att behovet att prata om sin situation växte fram började männen söka sig till 

föreningar för män som drabbats av prostatacancer. Dessa föreningar upplevdes som ett bra 

stöd för många av männen eftersom detta innebar att de fick dela med sig och ta del av andra 

mäns situationer och på så sätt finna tröst i att veta att de inte var ensamma (Feldt & Otter, 

2003, Korda, 1998, Pärletun, 2003).  

 

Under sjukdomens gång blev männen mer och mer intresserade av sjukdomen och de kände 

ett behov av att lära sig mer om den och dess diagnos- och behandlingsmetoder. Utan kunskap 

om sjukdomen var det svårt att veta vilka frågor som var viktiga att ställa till läkaren (Korda, 

1998). Männen började läsa böcker, vetenskapliga artiklar och andra mäns självbiografier för 

att finna likhet mellan de själva och andra män i liknande situationer och ta reda på vilka 

alternativ det fanns till behandlingarna (Feldt & Otter, 2003, Korda, 1998, Pärletun, 2003, 

Thuvesson, 2006). 

 

Förlorad identitet 

Den behandlingsbiverkan som en del utav männen tyckte var svårast var den sexuella 

dysfunktionen vilken även var den som skapade mest oro innan själva behandlingen mot 

prostatacancern. Männen upplevde att prostatacancer påverkar, förutom kropp och psyke, 

även identiteten och machobilden av sig själva då de inte längre kunde kontrollera sitt 

underlivs funktioner. Oro över hur männen skulle reagera om de blev impotenta uppstod då de 
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ansåg att sexualiteten var en så viktig del av en mans identitet. Sexualiteten var något som 

fungerat av sig själv under alla år och en förändring av detta upplevdes således som ett stort 

problem (Andersson & Landin, 2005, Björksten, 2000). Det beskrevs som dystra 

framtidsutsikter vid föreställningen om hur livet skulle gestalta sig utan den sexuella potensen 

eftersom den sågs som en oupplöslig del av identiteten och ett av de glädjeämnen som gjorde 

livet värt att leva (Korda, 1998). Männen beskriver att tankarna upptogs helt av impotensen 

och hur den skulle kunna avhjälpas vilket påverkade förmågan att koncentrera sig på andra 

vardagliga ting och känslan av att tumören förhoppningsvis var borta fördunklades helt av att 

sexlivet inte fungerade. Avsaknaden av lust och förmåga till sexuellt samliv upplevdes som 

det största handikappet efter cancerbehandlingen (Andersson & Landin, 2005, Feldt & Otter 

2003). Trots avsaknad av lust och potens ansågs livet viktigare än behållningen av dessa 

funktioner (Björksten, 2000). 

 

Sviktande kroppsfunktioner 

Att bli tvungen att leva med en kateter en period efter behandlingen var även detta något som 

männen fann bekymmersamt och hade svårt att vänja sig vid. Männen upplevde det 

påfrestande att behöva bära runt på katetern i flera veckor, denna upplevdes också som 

besvärande då den skavde och gjorde ont (Andersson & Landin, 2005, Thuvesson, 2006). 

Katetern sågs också som ett tecken på att mannen i fråga var sjuk och det fanns ett behov att 

dölja denna för att se frisk ut (Björkstén, 2000). 

När katetern efter ett tag avlägsnats kunde en känsla av frihet infinna sig. Att bli av med 

katetern kändes som att bli befriad från en boja och känslan att kunna kissa på vanligt sätt 

upplevdes som en obeskrivlig frihetskänsla som förbättrade hela sjukdomssituationen (Korda, 

1998, Pärletun, 2003, Thuvesson, 2006). Avlägsnandet av katetern innebar dock att männen 

fick uppleva hur det var att leva med inkontinens i den bemärkelse att inte ha en kateter som 

skyddar mot att urinen rinner okontrollerat i tid och otid. Inkontinensens fulla innebörd hade 

således inte gått upp för männen innan de blivit av med katetern (Korda, 1998). Inkontinensen 

kunde leda till att männen kissade ner sig vilket i sin tur ledde till en känsla av maktlöshet och 

situationen upplevdes som pinsam och ett steg tillbaka i sjukdomsförloppet (Andersson & 

Landin, 2005).  

 

”Jag blev väldigt ledsen och gick till vårt rum och grät. Att kissa ner sig när man är 52 år 

inför andra är inget man är stolt över” (Andersson & Landin, 2005, s.12). 

 

Inkontinensen bidrog till upplevelser av att vara utskämd, förolämpad och besudlad då denna 

gjorde sig påmind och känslan av att inte längre vara en vuxen man som kunde kontrollera 

sina kroppsfunktioner (Korda, 1998). Urin var numera det största bekymret som det mesta i 

livet skulle kretsa kring under en lång tid. Trots att inkontinensen sannerligen inte upplevdes 

som rolig så ansågs den inte vara en orsak till att känna sig skamsen eller generad eftersom 

det var betydligt mindre skrämmande än att dö i cancer (ibid.) 

 

Männen upplevde en viss begränsning på grund av inkontinens både innan efter eller under 

behandling mot prostatacancer vilket försvårade deras möjlighet till att leva ett för dem själva 

normalt vardagsliv. Att lämna hemmet krävde förberedelser och vissa situationer undveks 

medvetet. Männen upplevde det besvärligt att lämna hemmet och hela tiden behöva förvissa 

sig om att det fanns en toalett i närheten. Att ständigt behöva springa till toaletten ledde till att 

nattsömnen stördes och att inte kunna fullfölja sina arbetsuppgifter eller njuta av att komma 

hemifrån. Detta upplevdes som oerhört frustrerande och påfrestande och fick männen att 

tvivla på om de över huvud taget skulle fortsätta behandlingen (Andersson & Landin, 2005, 

Björkstén, 2000, Feldt & Otter, 2003, Korda, 1998). 
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Tanken på kommande biverkningar kan också innebära att den som drabbats väljer att avstå 

en erbjuden behandling. Detta eftersom att livskvaliteten upplevdes viktigare än att lägga 

fokus på en behandling som medförde så mycket biverkningar och enbart en förlängning av 

livet (Thuvesson, 2006). 

 

”Allting har ett pris. Mitt pris är att pinka och skita på mig resten av mitt liv och dessutom 

vara oförmögen att knulla! För att leva något eller några år längre. Det är väl för fan också 

en fråga om livskvalitet?” (Thuvesson, 2006, s.197). 

 

Att gå vidare 

Efter behandlingens slut återstod ytterligare en tid av oro och förändring. Härigenom 

upplevde männen en ”Omvärdering av livet”. De lärde sig att leva i nuet och ta ”En dag i 

taget” och fick ”Nya perspektiv” på livet. 

 

Omvärdering av livet 

Att drabbas av prostatacancer kan föra med sig att den drabbades bild av sig själv och sin 

omgivning förändras, inte bara negativt på grund av av prostatacancerns mentala och fysiska 

påverkan utan också positivt genom att livet omvärderas. Vardagen kan te sig annorlunda 

jämfört med innan diagnosbeskedet och vikten av att ta vara på varje dag underströks. En 

påminnelse om döden kan hjälpa oss att uppskatta och värdera livet (Pärletun, 2003). När 

männen insåg att livet inte kan tas för givet ökade behovet av att vara sig själv till lags och det 

började kännas viktigare att göra det man själv ville (Korda, 1998, Andersson & Landin, 

2005). 

 

”Jag ville i själva verket inte längre vara någon annan än mig själv till lags, vilket var en 

oerhörd förändring för en person som hade arbetat dygnet runt för att vara andra till lags 

större delen av sitt vuxna liv” (Korda, 1998, s.271). 

 

Vidare beskrevs kampen mot prostatacancer efteråt kunna bidra till att den som drabbats 

började tycka om sig själv mer som person än tidigare (Andersson & Landin, 2005, Korda, 

1998). 

 

En dag i taget 

Vikten av att inte tänka längre fram än nödvändigt framkom också. Dock var oron för att 

prostatacancern skulle dyka upp igen genomgripande vilket gjorde att det var viktigt att 

försöka känna livsglädje trots bakomliggande oro för framtiden.  

 

”Att bemästra sin visshets sorg är en utmaning. Den som kan acceptera att nu är det som det 

är kastar inte bort sin glädje över att få andas ett tag till” (Björksten, 2000, s.97). 

 

Ovissheten för vad som skulle ske härnäst förenar dem som har behandlingen mot cancer 

bakom sig och männen försökte leva här och nu och tog emot vad varje dag hade att erbjuda 

utan att oroa sig så mycket för nästa. De kommande provresultaten tillhörde en annan dag 

(Björksten, 2000, Pärletun, 2003, Korda, 1998). 

 

Nya perspektiv 

Männen beskrev att de upplevde tillfrisknandet från prostatacancern som att få en andra chans 

i livet, vilken de ville göra så mycket som möjligt utav. Tillfrisknandet fick också männen att 

se på livet ur andra och nya perspektiv. Upplevelsen av prostatacancer kan efter framgångsrik 
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behandling inge en känsla av hopp och optimism och hjälpa den drabbade att inse att det går 

att övervinna cancer (Korda, 1998). 

 

”Men de senaste sju veckorna är ingen ond dröm. Jag har ingenting att vakna upp ifrån, bara 

att inse att jag lever på respittid, och att jag har så ofantligt mycket att se fram emot under 

den övertid som återstår. Sanden i mitt livs timglas har runnit ut. Men jag har fått ett nytt, om 

än modell mindre” (Björksten, 2000, s.85). 

 

Att få en möjlighet att gå vidare i livet kan också göra att den drabbade känner sig levande på 

ett nytt sätt och att denne återfår livet. Det kändes som att livet hade återvänt på något sätt och 

att det nu fanns tätt inpå kroppen. Det viktiga var livet och varje dag en gåva som kunde tas i 

anspråk med egen kraft (Pärletun, 2003). 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 

Studien byggde på självbiografier skrivna av män som själva drabbats av prostatacancer. 

Självbiografier ger en bra inblick i hur det är att leva med prostatacancer utifrån männens 

egna perspektiv (Dahlborg Lyckhage, 2006). Att basera uppsatsen på självbiografier var det 

bästa möjliga tillvägagångssättet för studien då detta sätt kunde fånga upp männens egna 

tankar, känslor och åsikter runt sjukdomen. Självbiografierna var primärkällor, alltså skrivna 

av männen själva, och på så sätt blev studiens resultat mer tillförlitligt. Andra fördelar var att 

de innehöll mycket värdefull information och eftersom flera av självbiografierna är skrivna en 

tid efter sjukdomen eller i slutet av behandlingsperioderna så hade författarna hunnit 

reflektera över sin situation och på så sätt kunnat utveckla och fördjupa sina beskrivningar av 

upplevelserna ur en längre tids perspektiv. Självbiografier passade också bra till den valda 

analysmetoden och den induktiva ansatsen då fokus låg på att beskriva olika texter som var 

baserade på människors berättelser om sina upplevelser (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2008). Nackdelen är att den längre reflektionstiden kan ha påverkat männens minnen av sina 

tidigare upplevelser då mycket har hänt sedan diagnosen fastställdes och påverkat dem både 

erfarenhets- och känslomässigt. En annan nackdel är att det är mycket text att analysera och 

mängden information kan bli svår att hantera då viktig information riskerar att försvinna i 

mängden.   

 

En intervjustudie hade kunnat ge ett djupare resultat då möjligheten till följdfrågor hade 

funnits (Polit & Beck, 2012). Följdfrågorna hade gett möjlighet till fördjupning av väsentliga 

delar. Studiens författare ansåg att hade bristande kunskaper i intervjuteknik vilket kunde 

påverka studiens resultat negativt. Även det faktum att intervjuerna skulle vara begränsade till 

en viss tid upplevdes negativt då detta hade kunnat påverka informanternas beskrivningar 

genom att mindre tid för reflektion skulle funnits och informanternas minnen av sina känslor 

och situationer skulle vara förändrade och svåra att beskriva under tidspress. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2008) ska ingen forskning bedrivas på patienter av personer som 

saknar lämplig utbildning och kvalifikationer vilket också gjorde att detta uteslöts.   

 

Samtliga självbiografier har genomgått en kvalitetsgranskning enligt Fribergs (2006) mall för 

granskning av tryckt text (se bilaga 2 & 3). En av dessa biografier godkändes inte initialt då 

denna inte var publicerad genom ett förlag. Denna självbiografi valdes trots detta in i studien 

då författaren på ett djupgående sätt beskrev sina tankar och känslor kring inkontinens men 

framför allt impotens. Då denna biografi inte beskrev prostatacancer som ett fenomen utan 

enbart sina egna känslor av att drabbas av sjukdomen ansågs den inte påverka studiens 
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tillförlitlighet då känslor och upplevelser är något subjektivt och personligt som ingen annan 

kan avgöra kvalitetsgraden på. Mannen som skrev denna biografi håller även föredrag på 

diverse platser om hur det är att leva med prostatacancer och därför anses han seriös med sin 

kunskapsspridning. Fördelen med detta kan dock vara att denna biografi innehåller alla de 

delar som mannen har skrivit, biografier som granskats av en förläggare riskerar att ha förlorat 

viktig information då sådana biografier har genomgått redigering av ytterligare en person 

bortsett från författaren. 

 

Tillgången till biografierna på svenska var begränsad. Eftersom ett exklusionskriterium var 

biografier skrivna av anhöriga till männen med prostatacancer valdes ytterligare några 

biografier bort. Två av biografierna som använts i studien är skrivna av både den drabbade 

mannen och dennes fru. Dessa biografier har trots det inkluderats då biografiernas författare 

har skrivit några kapitel var och på så sätt har enbart de kapitel skrivna av männen själva 

kunnat plockas ut och användas. 

 

Att endast sex självbiografier användes till resultatet beror på att studiens författare ville finna 

det väsentliga i biografierna. Då studien var tidsbegränsad ansågs det bättre att ha ett mindre 

antal biografier för att båda studiens författare skulle hinna läsa samtliga biografier och kunna 

lägga mer tid på att granska dessa. Viktigt att ha i åtanke är också att det inte är antalet 

biografier som avgör studiens trovärdighet utan istället kvaliteten på biografiförfattarnas 

beskrivningar som är det väsentliga utifrån studiens valda metod (Polit & Beck, 2012).  

Citat har använts i studiens resultat och dessa ökar studiens trovärdighet då männens egna ord 

om sina upplevelser framkommer. Då studien är av kvalitativ ansats innebär det att 

generaliserbarhet inte är huvudmålet, utan att skapa en förståelse om hur män som drabbats av 

prostatacancer kan uppleva sin situation (Polit & Beck, 2012). Trots detta är det viktigt att 

uppmärksamma att denna förståelse inte innebär att upplevelsen av prostatacancer har samma 

innebörder och påverkar alla som drabbas på samma sätt. Under analysen antecknade studiens 

författare ner meningsbärande enheter som sedan jämfördes mellan författarna för att 

minimera risken för feltolkningar av materialet. Författarna var under hela studiens medvetna 

om förförståelsen och har under arbetets gång utgått från studiens syfte. 

  

Fem av biografierna var skrivna på svenska och en översatt från engelska till svenska. Den 

självbiografin som från början var skriven på engelska var dessutom äldre. Studiens författare 

övervägde att exkludera denna men då flera av männen i de svenska självbiografierna 

berättade att de läst denna biografi för att själva finna information om hur andra män upplevde 

situationen valdes den in i studien. Då studiens författare läste denna fann de att trots 

åldersskillnaden och det faktum att mannen i fråga levde och behandlades i USA var 

upplevelserna av att drabbas av prostatacancer liknande de som de svenska biografierna 

beskrev. Genom att läsa fler biografier från fler världsdelar hade studiens resultat kunnat ge 

en bredare bild av kulturella aspekter då likheter och skillnader i hur olika världsdelar och 

länders vårdformer påverkar män med prostatacancer kunnat jämföras.  

 

Resultatdiskussion  

Männen som skrivit biografierna har genomgått olika former av behandling för prostatacancer 

och detta kan ses som en styrka då det ger ett bredare spektrum om hur olika 

behandlingsmetoder påverkar individen. Studiens författare fann dock att oavsett vilken 

behandling männen hade fått var deras känslor och upplevelser väldigt lika och det som 

upplevdes påfrestande var främst behandlingens biverkningar såsom impotens och 

inkontinens. 
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Känslor vid diagnosbesked 

I litteraturstudien framkommer det att männen upplever ovissheten inför att få 

diagnosbeskedet om de har prostatacancer eller som mentalt påfrestande och när beskedet väl 

kom kunde det upplevas som en chock som förde med sig mycket ångest och oro. Att inte 

veta kunde således skapa ett livslidande samtidigt som det kunde vara ett sätt för männen att 

förneka den pågående processen för att hantera lidandet och fortsätta att se sig själva som 

friska en tid till. Känslan av att inte få tid till frågor och reflektion tillsammans med läkaren 

som gav beskedet upplevdes som negativt. Liknande resultat framkommer även i en studie av 

Walsh & Hegarty (2010) där det var viktigt hur diagnosbeskedet levererades av läkaren och 

att detta var en viktig händelse för männen. Att få diagnosen gav också upphov till olika 

känslor och reaktioner, allt från chock och sorg till att gradvis acceptera sin situation. Detta 

innebär att en förståelse för hur männen kan känna och reagera på sin diagnos gör att de får 

det stöd de behöver tidigare under sjukdomsförloppet.  

 

Samtalets betydelse 

Männen i litteraturstudien hanterade sitt sjukdomstillstånd på olika sätt men vad som framgår 

klart och tydligt var behovet av att prata om sin sjukdom och få kunskap om den för att riktigt 

förstå den situation som de befann sig i. Genom att samtala med andra, både familj och 

vänner samt andra män som också genomgick behandling mot prostatacancer kunde de 

minska den egna rädslan, lätta sin börda och avdramatisera sjukdomens allvarlighet och på så 

sätt minska livslidandet. Alla männen visade stort intresse och lade mycket kraft i att få 

kunskap om sjukdomens alla aspekter för att vara så förberedda som möjligt på vad som 

väntade dem. Majoriteten av alla män i Walsh och Hegartys (2010) studie uttryckte på 

liknande sätt att behovet av information var viktigt och likaså behovet av att prata med andra 

för att få stöd genom hela sjukdomsprocessen. Bristen på stöd upplevdes försämra deras 

hälsoprocess. Vidare framkommer det att det viktigaste stödet fanns att få genom samtal med 

andra män som befann sig i en liknande situation. Cayless et al. (2010) menar att vetskapen 

om andra mäns erfarenheter av prostatacancer gjorde det lättare för männen att hantera sin 

egen sjukdom och de bieffekter som följde behandlingen mot den. Sjuksköterskan kan vara ett 

stort stöd för mannen genom att göra sig tillgänglig för samtal och lyssna på mannens 

berättelse. I varje möte med en patient är det därför viktigt att vara lyhörd för männens behov. 

Mäns behov av att prata om sin situation understryks även i Varre, Slettebo och Rulands 

(2011) studie om hur män hanterar sin cancersjukdom. Att prata och sätta ord på sina egna 

upplevelser var lika viktigt som att höra andras berättelser. Genom att känna igen sig själv i 

andras berättelser infann sig en känsla av att vara ”normal” igen vilket gjorde det lättare att 

förhålla sig till sin egen sjukdom.  

 

Personlig förändring 

Det framkommer även att männens livsvärld påverkas av prostatacancer på olika sätt och i 

olika utsträckning. Vad som verkade vara viktigt var att behålla och bevara sitt vardagliga liv 

och sina rutiner så mycket som möjligt för att inte förlora sig själv under behandlingens gång. 

Kroppsliga förändringar var svåra att acceptera och påminde dem hela tiden om tillståndet de 

befann sig i. Värdet av ett oförändrat vardagsliv framkommer även i studien av Cayless et al. 

(2010) där vikten av att fortsätta med livet som vanligt understryks. Att fortsätta arbeta och 

behålla sina rutiner innebar att balansen i livet kunde upprätthållas trots sjukdomen.  

 

Den fysiska förändringen, som även påverkade männen mest mentalt, var att drabbas av 

impotens och inkontinens, vilket alla upplevde i olika utsträckning. En intressant koppling 

fanns mellan impotens och bilden av den egna manligheten. Genom den sexuella 
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dysfunktionen försvann deras förmåga till ett sexuellt samliv vilket innebar att de ifrågasatte 

sin manliga identitet. I en studie av Kelly (2009) upplever män att prostatacancer för med sig 

sjukdomslidande i form av förändringar och begränsningar av deras kroppar, framförallt 

relaterat till impotens och den traditionella bilden av den manliga identiteten ifrågasattes även 

här. Att impotens är den biverkan som påverkar männen mest framgår även i en studie av 

Wootten et al. (2007). Här beskrivs även att män ofta upplever impotensen vara den faktor 

som för med sig mest bekymmer under en lång tid efter avslutad behandling. Ju svårare den 

sexuella dysfunktionen var desto mer sjukdomslidande upplevde männen. Potensen upplevdes 

således som en viktig del av männens liv då denna symboliserade deras manlighet. Då 

potensen började svikta upplevde männen ett livslidande genom att de upplevde en förlust av 

sin manlighet och därmed sin identitet. Livet har vänts upp och ner för männen och det är 

därför viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om hur prostatacancer kan påverka män för 

att på bästa sätt kunna bemöta och stödja dem i deras sjukdom.  I en studie av Heyes, 

Harrington och Paterson (2011) framgår det att det inte bara är oron för och den upplevda 

impotensen som hotade den manliga rollen hos män utan även själva sjukdomen i sig 

eftersom att drabbas av en sjukdom sågs som en svaghet. Männen ville vara kapabla till att 

själva lösa sina problem, speciellt när det handlade om deras genitalier. Men när de behövde 

hjälp av sjukvården kände de sig utlämnade och mindre självständiga vilket påverkade bilden 

av dem som starka problemfria män. 

 

Förutom tankarna på impotens var den efterföljande inkontinensen det som störde 

vardagslivet mest. Det krävdes förberedelser innan de kunde lämna hemmet för att veta var 

närmaste toalett fanns och deras sömn försämrades på grund av behovet att ständigt behöva gå 

på toa. Att vara inkontinent gav också upphov till känslor av maktlöshet, skam och 

förolämpning. I studien av Cayless et al. (2010) beskrivs inkontinensen ha en negativ 

inverkan på mäns livsvärld och bland annat begränsa deras förmåga att vara aktiva, kunna 

arbeta och vara självständiga. Detta stärks även i Weber och Sherwill-Navarros (2005) studie 

där det framgår att merparten av alla män som drabbas av prostatacancer påverkas och 

upplever en försämrad livskvalité på grund av inkontinens. Ju svårare inkontinensen var desto 

mer upplevdes den begränsa vardagslivet. Inkontinensen har en stark påverkan på männen 

vardagsliv och att inte kunna kontrollera sina kroppsfunktioner ledde till en känsla av att 

förlora sin självständighet. Det är viktigt att männen får mycket information om vad som 

väntar och vilka möjligheter till behandling och symtomlindring som finns tidigt i 

sjukdomsförloppet för att de ska vara mer förberedda på hur livet kommer att begränsas under 

och även en tid efter sjukdomen.  

Tankar om framtiden 

Vidare fanns det även en överhängande oro för att cancern i framtiden skulle återuppstå, vilket 

också skapade ett livslidande eftersom oron ständigt var närvarande. Att bli påmind om sin 

egen dödlighet gjorde att de försökte förbereda sig utifall det värsta skulle hända, till exempel 

skriva sitt testamente och förvarna på arbetet. Cayless et al. (2010) tydliggör detta i sin studie 

genom att en osäker sjukdomsprognos visade sig förändra mäns sätt att se på sin framtid. 

Detta gällde oavsett prostatacancerns allvarlighetsgrad. Denna oro beskrivs även i studien av 

Walsh och Hegarty (2010) där männen berättar om rädslan för att cancern ska sprida sig eller 

komma tillbaka samt risken för en dödlig utgång. Tankarna på en eventuellt återkommande 

cancer var aldrig långt borta och männen ansåg att det var viktigt att understryka den faktiska 

överlevnaden av prostatacancer för att minska rädslan hos de män som drabbats. Det är viktigt 

att männen får mycket stöd och möjlighet att samtala med såväl anhöriga som 

sjukvårdspersonal om de tankar och känslor de har inför framtiden. Prostatacancern gav 

upphov till att männen blev medvetna om sin egen dödlighet och dödsångest kunde 

uppkomma. Studiens resultat visar också att männen hade ett stort behov att prata om sin 
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sjukdom med alla som ville lyssna då detta hjälpte till att lätta bördan. Det är därför viktigt att 

som sjuksköterska vara öppen och göra sig tillgänglig i mötet med dessa män för att de ska 

känna en trygghet i att prata om sin situation och berätta om de tankar och känslor de har inför 

framtiden och på så sätt få stöd och lindra lidandet. 

 

Vidare framgår det i litteraturstudien att prostatacancer även bidragit till en del lärdomar och 

personliga förändringar. Framför allt var det viktigt att försöka uppskatta livet, ta vara på varje 

dag och göra det man själv ville. Detta återfinns även i studien av Cayless et al. (2010) där 

upplevelserna av att ha en begränsad förmåga att fortsätta med livet som vanligt förändrade 

männen och deras sätt att se på sitt liv. Det som står oklart är dock om de personliga 

förändringarna helt fullt kan ses som positiva, då de inverkar på männens livsmönster. Att 

männen känner att de vill ta vara på varje dag kan således ses som ett tecken på den ständigt 

närvarande oron för att åter insjukna i prostatacancer. 

SLUTSATS 
Studien har besvarat hur prostatacancer inverkar på de drabbade männens livssituation. 

Resultatet visar tydligt att männens liv förändrades och att de är i behov av att få tala med 

andra människor om sin situation för att få stöd och lindra lidandet. Stödföreningar visade sig 

vara en fördel för männen då dessa gav möjlighet att utbyta erfarenheter och få stöd från 

andra män i liknande situationer. Resultatet påvisade också hur impotens och inkontinens 

påverkade männens bild av sig själva då detta var en del av deras identitet. Att förlora dessa 

kontroller över sin kropp upplevdes som en förlust av manligheten. Som sjuksköterska är det 

viktigt att ha kunskap om männens upplevelser och vara öppen i mötet med patienter med 

prostatacancer för att bidra till att lindra männens lidande. Trots att män visar en lugn yta är 

det viktigt att ha i åtanke att känslor av sorg över förlorad ”manlighet” kan förekomma bakom 

fasaden. Framtida forskning kring mäns upplevelser och stödbehov behövs för att ytterligare 

öka kunskapen om mäns behov av information om vad prostatacancer innebär och vad de kan 

vänta sig under sjukdomsförloppet. Likaså är det viktigt att uppmärksamma prostatacancer i 

samhället för att sprida kunskapen och på så sätt öka chanserna att upptäcka prostatacancer i 

ett tidigare skede och på så sätt öka möjligheterna till en framgångsrik behandling. 
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Översikt av valda självbiografier 
 

Att vilja leva, av Johnny Thuvesson (2006) 

Johnny drabbas av flera olika sjukdomar allvarliga sjukdomar tätt inpå varandra. Den dagen 

han får diagnosen prostatacancer vet han inte hur han ska ställa sig till sjukdomen eller om 

han överhuvudtaget vill ha behandling. Men Johnny väljer till slut livet och deltar aktivt i 

behandlingen av sjukdomen.  

 

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

När Lars Göran drabbas av prostatacancer känner han ett stort behov av att lära sig allt han 

kan om sjukdomen för att lättare hantera denna. Att få prata och dela erfarenheter är en viktig 

del av hanteringen.  

 

Under bältet på en karl, av Lasse Andersson & Ingalill Landin (2005) 

Lasse drabbas av prostatacancer redan i 50-årsåldern. I biografin skildrar han hur det är att 

leva med behandlingens biverkningar såsom impotens och inkontinens. Att leva med 

impotens påverkar Lasse mycket men med sin fru Ingalills stöd finner han ett sätt att kämpa 

vidare. 

 

Oss män emellan, av Michael Korda (1998) 

Michaels prostatacancer kommer som en chock. Rädslan för cancer har alltid funnits där men 

nu plötslig var han själv en cancerpatient. Michael upplever behandlingens biverkningar 

påfrestande och han kämpar för att hitta en medicinsk metod att hjälpa honom att återfå 

potensen. Cancern gjorde Michael till en ny människa enligt honom själv. 

 

 

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

Kjell-Olof vill inte tro att han har prostatacancer då proverna visar ett högt PSA-värde. 

Tillsammans med sin läkare bygger han upp en barriär med bortförklaringar på vad PSA-

värdet kan bero på. När det trots detta visar sig vara cancer bryter Kjell-Olof ihop. För att 

hantera beskedet förbereder han praktiska saker, såsom arv, innan behandlingen påbörjas.  

 

 

Tur i Otur: på offensiven mot prostatacancer, av Ingmar Björkstén (2000) 

Ingemars prostatacancer upptäcks först då han kollapsat i sitt hem till följd av metastaser i 

hjärnan. Cancern har pågått så länge att ingen botande behandling är möjlig. Ingmar kämpar 

med mycket ångest inför den väntade döden under de symtomlindrande 

behandlingsperioderna. 
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KÄLLKRITIK AV TRYCKT TEXT ENLIGT FRIBERG (2006, s.43) 

 

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

populärvetenskap eller något sådant? 

 

 Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidsskriften i 

fråga? 

 

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

de, vilka perspektiv har antagits, vilket mål har de haft? 

 

 När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 s.1(1)

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Kategori 

Om några veckor ska 

jag få besked om vad 

provtagningarna visar. 

Det är mentalt 

påfrestande att vänta – 

lätt att måla fan på 

väggen, lätt att tycka 

synd om sig själv. 

Mentalt påfrestande att 

vänta 

Att inte veta I väntan på Diagnos 

Många andra jag stötte 

ihop med fick också 

höra min diagnos. Jag 

kände att 

prostatacancer inte var 

något att skämmas för 

och min öppenhet var 

ett sätt för mig att 

avdramatisera 

sjukdomen. 

Att avdramatisera 

sjukdomen 

Att hantera sin 

livssituation 

Ett förändrat liv 

Allting har ett pris. 

Mitt pris är att pinka 

och skita på mig resten 

av mitt liv och 

dessutom vara 

oförmögen att knulla! 

För att leva något eller 

några år längre. Det är 

väl för fan också en 

fråga om livskvalitet? 

En fråga om 

livskvalitet 

Livskvalitet Ett förändrat liv 



 

 

Bilaga 4 s. 1(3) 

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? 

Pärletun, L G., 

(2003) 

 

”Ditt PSA är för 

högt – mitt möte 

med prostatacancer 

 

Självbiografi Bokförlaget 

Vivamos, 

Lund 

Författaren är Lars Göran 

som drabbades av 

prostatacancer i 50-

årsåldern. Redan i början 

av sjukdomsförloppet 

började Lars Göran att 

anteckna sina tankar och 

känslor kring cancern för 

att kunna skriva denna 

självbiografi som ett stöd 

för andra män som 

drabbats. Litteratur och 

artiklar har använts som 

stödjande källor. 

Boken trycktes 

2003. Tre år efter 

Lars Görans 

operation.  

Boken granskades 

av förlaget innan 

den tryckts samt att 

en professor i 

urologi vid Lunds 

universitet läst 

igenom manuset. 

Boken ger en 

djupare förståelse 

av hur män kan 

uppleva sin 

situation då de 

drabbas av cancer. 

Med detta i åtanke 

kan vårdpersonal 

möta sina patienter 

på ett mer lyhört 

och empatiskt sätt.  

Thuvesson, J,. 

(2006) 

 

”Att vilja leva” 

 

 

Självbiografi Bra Böcker, 

Malmö 

Författaren är Johnny 

Thuvesson som 

drabbades av multipla 

sjukdomar i tät följd. En 

av sjukdomarna var 

prostatacancer. Johnny 

funderade mycket över 

livskvalitet och var 

beredd av avstå 

behandling för att slippa 

påfrestande biverkningar. 

Boken trycktes 

2006. Några år 

efter att Johnny 

först fått 

diagnosen. 

Boken granskades 

av bokförlaget 

innan tryckning. 

Boken förmedlar 

vad livskvalitet 

innebär för de män 

som drabbas av 

prostatacancer och 

poängterar vikten 

av delaktighet och 

vårdpersonalens 

bemötande. 



 

 

Bilaga 4 s.2(3) 

 

 

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? 

Korda, M,. 

(1998) 

 

”Oss män 

emellan” 

 

 

Originaltitel: 

”Man to man” 

Självbiografi Wahlström & 

Widstrand, 

Stockholm 

Författaren är en 

amerikansk 

bokförläggare och 

författare som drabbas av 

prostatacancer. Boken 

skrevs då mannen 

behandlats framgångsrikt 

för cancern. Med denna 

bok vill han förmedla 

vikten av att leva i nuet 

och ha koll på sitt PSA-

värde. 

Boken trycktes 

1998. En tid efter 

att Michael 

behandlats för sin 

prostatacancer. 

Boken har 

granskad av såväl 

det amerikanska 

förlaget som det 

svenska innan 

tryckning. Två 

amerikanska 

läkare har granskat 

manuset innan 

boken skickades 

till förlaget. 

Boken förmedlar en 

kunskap om hur 

viktigt det är att ge 

männen stöd under 

behandlingsperioderna 

och att männen får 

någon som lyssnar på 

dem hjälper dem att 

lätta på bördan. 

Feldt, K-J,. & 

Otter, B. V., 

(2003) 

 

”I cancerns 

skugga” 

Självbiografi Ekerlids förlag, 

Stockholm 

Författaren är en svensk 

politiker som drabbades 

av prostataproblematik i 

början av 2000-talet. 

Men denna bok skildrar 

Kjell-Olof tyngden av att 

leva med de biverkningar 

som behandlingen mot 

prostatacancer för med 

sig och hur han som 

person hanterar dessa 

problem.  

Boken trycktes 

2003. Samma år 

som författaren var 

medicinskt 

färdigbehandlad 

för sin 

prostatacancer. 

Boken är granskad 

av förlaget innan 

tryckning. 

Boken förmedlar 

vikten av att ha i 

åtanke att män 

hanterar sina känslor 

kring prostatacancer 

på olika sätt och att 

biverkningarna av 

behandlingen kan ses 

som ett stort 

handikapp av män. 



 

 

Bilaga 4 s.3(3)  

 

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? 

Björkstén, I,. 

(2000) 

 

”Tur i otur – på 

offensiven mot 

prostatacancer” 

 

Självbiografi Prisma, 

Stockholm 

Författaren är en man 

vars prostatacancer inte 

upptäcks innan den 

dagen han kollapsar till 

följd av metastaser i 

hjärnan. Cancern går inte 

att bota och Ingmar 

berättar om dödsångest. 

Boken trycktes år 

2000, två år innan 

prostatacancern 

tog Ingmars liv. 

Bokförlaget 

granskar boken 

innan tryckning. 

Denna bok ger 

kunskap om hur 

män vars cancer är 

konstaterad obotlig 

upplever sin 

situation och 

stödbehovet vid 

dödsångest. 

Andersson, L. & 

Landin, I,. 

(2005) 

 

”Under bältet på en 

karl en bok om 

prostatacancer och 

samlevnadsproblem” 

 

 

Självbiografi  Inget förlag Författaren är en man 

med prostatacancer som 

beskriver innebörden av 

förlorad ”manlighet” 

genom impotens och 

inkontinens. Frun har 

skrivit andra halvan av 

boken ur anhörigas 

perspektiv. 

Boken trycktes 

2005 då Lasse 

återfått kontrollen 

av potensen och 

kontinensen. 

Författaren själv Denna bok gav en 

bra förklaring av 

hur impotens och 

inkontinens 

påverkar männen 

psykiskt och vikten 

av att ha stöd av 

anhöriga och någon 

som lyssnar 

tålmodigt. 


