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Abstrakt 
 

Bakgrund: I Sverige finns 85000 män som har eller har haft prostatacancer. Prostatacancer är 

den vanligaste cancerformen hos män. Trots att många män idag får en positiv prognos 

upplever majoriteten i denna patientgrupp ändå psykosocial stress, ångest och depression av 

sin sjukdom. Syfte: Att beskriva mäns upplevelser av lidande efter diagnostiserad 

prostatacancer. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier med underkategorier framkom; att förlora en del av 

sig själv (förlorad manlighet, förlust av kontroll), känslomässiga svårigheter (ensamhet, 

rädsla och oro) och när vården brister (bristande bemötande, att sakna information). 

Kategorierna sattes i relation till Katie Erikssons omvårdnadsteori om den lidande människan. 

Slutsats: Ett stort lidande för männen var att förlora sin manliga identitet. De fick inte mycket 

stöd för dessa känslomässiga svårigheter i vården. För att undvika ett vårdlidande bör 

sjuksköterskan vara medveten om det lidandet som männen upplever för att kunna vara ett 

stöd och vägleda genom sjukdomen. 

Nyckelord: 

Lidande, upplevelser, prostatacancer 
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1. Introduktion  

I Sverige finns idag omkring 85 000 män som haft eller har prostatacancer, detta gör 

prostatacancer till den vanligaste cancerformen hos män (Socialstyrelsen, 2013). 

Prostatacancer drabbar både yngre och äldre män där livssituationen ser helt olika ut. Även 

om sjukdomen upptäcks tidigt och att många män idag behöver mindre aggressiva 

behandlingar upplever majoriteten i denna patientgrupp ändå psykosocial stress, ångest och 

depression av sin sjukdom (Penson, Litwin & Aaronson, 2013). Under vår verksamhets- 

förlagda utbildning (VFU) har reflektioner väckts kring att det är vanligt att män blir bemötta 

utifrån sin diagnos och inte utifrån sina behov. Sjuksköterskor kan därför behöva få en ökad 

förståelse för vad lidande innebär för de män som drabbas. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att för att sjuksköterskan ska kunna ge en bra och säker vård bör den vara 

evidensbaserad och sjuksköterskan bör därför vara insatt in i den senaste forskningen inom 

området.  

2. Bakgrund 

2.1 Prostatan 

Prostatan är en valnötsstor körtel som ligger precis under urinblåsan och där körtelns två lober 

omger urinrörets övre del. Den styrs till funktion och tillväxt av könshormonet testosteron 

vilket också har en betydelse för uppkomsten av prostatacancer. Prostatakörtelns placering 

innebär att om den ökar i volym, så minskar den urinrörets diameter, vilket kan leda till 

miktionsproblem (Saladin, 2011). Prostatakörtelns huvuduppgift är att producera ett sekret i 

samband med ejakulation. I en del av sekretet finns äggviteämnet PSA (prostata specifikt 

antigen) som bidrar till spermiers rörlighet (Adami, Grönberg, Holmberg, Johansson, 

Widmark & Cederquist, 2006). 

2.2 Symtom på prostatacancer 

Cancertumören drabbar oftast prostatans yttre del och har en lång utvecklingstid. Detta gör att 

prostatacancer i regel inte ger några symtom innan tumören har börjat trycka på och påverka 

urinröret och att det ger samma symtom som vid en godartad prostataförstoring (Adami et al., 

2006). Det är vanligare att prostatacancerns symtom visar sig först genom metastaser som 

spritt sig till skelettet och då ger symtom som smärta (Socialstyrelsen, 2013). Prostatacancer 

beskrivs kliniskt som en heterogen cancer med både aggressiva och långsamt växande 

tumörer (Nilbert, 2013).  
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2.3 Diagnos 

För att diagnostisera prostatacancer görs flera undersökningar. Många gånger upptäcks 

prostatacancern i ett blodprov genom en analys av PSA-värdet. Detta protein produceras i 

körteln och finns i hög koncentration i sädesvätska men finns också i mindre koncentration 

fritt i blodet. Vid förekomsten av prostatacancer kan PSA lättare läcka från tumören och ut i 

blodbanan vilket då visar förhöjda värden (Nilbert, 2013). Ett förhöjt PSA-värde behöver inte 

bara bero på prostatacancer utan kan också bero på en godartad prostataförstoring, prostata 

inflammation eller en urinvägsinfektion. Då prostatan normalt ökar i volym med stigande 

ålder är det vanligt att äldre män har högre PSA-värde än yngre (Adami et al., 2006). Enligt 

Socialstyrelsens (2013) riktlinjer så rekommenderas patienter som har ett PSA-värde som är 3 

ng/ml och högre, och där misstanke finns om prostatacancer, att utredas vidare med ultraljud 

och vävnadsprover från prostatan. Prostatan undersöks även av läkare genom rektal palpation. 

2.4 Behandling  

Det är inte lika vanligt att yngre män drabbas men enligt Ous, (2003)  finns det oftast en 

ärftlighet hos yngre män som fått prostatacancer, och där prostatacancer oftast är mer 

aggressiv. För de män där prostatacancer diagnostiserats tidigt, och den är långsamväxande 

kan det vara aktuellt med expektans. Denna behandlingsform innebär att regelbundna 

kontroller utförs med syfte att följa upp tumören och avvakta om vidare behandling ska sättas 

in. Fördelen med detta är att patienten i början undviker de biverkningar som många får av 

andra behandlingsalternativ. Detta beslut grundar sig både på medicinska övervägningar och 

på patientens eget beslut (Adami et al., 2006).  I början har prostatacancern behov av 

testosteron för sin tillväxt. Hormonbehandling kan då sättas in vilket kan resultera i att 

bromsa upp sjukdomsförloppet något. Men efter en tid kan prostatacancern utvecklas även 

utan testosteron. Hormonbehandlingen sätts också oftast in tillsammans med strål- och 

cytostatikabehandling (Socialstyrelsen, 2013). Andra behandlingsalternativ är kirurgisk 

kastrering, vilket innebär att de testosteron-producerande testiklarna tas bort, och radikal 

prostataektomi där hela prostatakörteln bortopereras (Adami et al., 2006). 
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2.5 Att få diagnosen prostatacancer  

Att få beskedet prostatacancer är ofta svårt och hur den individuella reaktionen blir varierar 

utifrån sjukdomsgrad och risk för spridning. Många patienter genomgår en mer eller mindre 

krisreaktion. Det kan vara oro kring symtom av sjukdom och behandlingar, existentiella 

tankar kring en förtidig död är vanligt och individen kan pendla mellan känslor av förtvivlan, 

maktlöshet, aggression och förnekelse (Adami et al., 2006). Även tidigare studier visar att 

känslomässiga reaktioner som ångest, rädsla, och depression är vanligt, och detta beskrivs 

även vid diagnostiserad prostatacancer (Kronenwetter, Weidner, Pettengill, Marlin, 

Crutchfield, McCormac, Raisin, & Ornish, 2005). Tidigare forskning visar att när en medlem 

i familjen får diagnosen prostatacancer påverkas även de närstående av beskedet och 

sjukdomen. En studie visar att familjemedlemmarna upplever mer sjukdomsrelaterad oro och 

ångest än mannen som är sjuk (Harja, Rantanen, Tarkka och Åstedt-Kurki, 2012). Detta 

belyser även Benzein, Hagberg och Saveman (2009) när de beskriver att sjukdom och ohälsa 

hos en familjemedlem både påverkar den enskilde individen och familjen som helhet vilket 

leder till att interaktionen som finns mellan familjemedlemmarna ändras. Familjens funktion 

och struktur förändras och det kan innebära att vardagslivet måste hanteras på nya sätt vilket 

påverkar alla i familjen. 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att män med diagnostiserad prostatacancer kan uppleva oro 

vid expektansbehandling, för vetskapen om att de kommer leva vidare med en obehandlad 

cancertumör. Vid stålbehandling och operation kan biverkningar och problem som 

urinläckage och impotens uppkomma. Vid strålbehandling kan även tarmbesvär förekomma. 

2.6 Sjuksköterskans roll 

Vårdvetenskapen grundar sig i hur vård och omvårdnad påverkar människor i olika 

livssituationer och upplevelse av hälsa, välbefinnande och lidande (Dahlberg & Segesten, 

2010). För att kunna ge god vård behöver sjuksköterskan ha ett vårdvetenskapligt perspektiv 

men även ett medicinskt perspektiv som bygger på evidensbaserad och vetenskaplig 

erfarenhet (Nilsson Kajermo & Wallin, 2009). 

Under de senaste 35 åren har antalet som fått diagnosen prostatacancer ökat kraftigt i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2013).  Då sjuksköterskan har ett grundläggande ansvar i att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande, (SSF, 2007) behöver sjuksköterskan 

få kunskap om det unika lidandets perspektiv (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Den lidande människan 

Eriksson, (2001) beskriver utifrån sin omvårdnadsteori att i människans lidande finns det en 

kamp mellan det onda och goda, mellan lidande och lust. I allmänhet upplevs lidandet oftast 

som något negativt och som alltid innebär en kamp. Beroende på människans aktuella 

livssituation kan valet vara att gå in i kampen eller att ge upp den. Då lidandets kamp är som 

mest intensiv har människan ofta svårt att uttrycka sitt lidande till en annan människa. 

Lidandet kan innebära att kämpa och utstå, men även att försonas med lidandet och att kunna 

finna en mening i det. Eriksson, (2001) har skapat tre olika definitioner av lidande; 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande.  

Eriksson (2001) beskriver sjukdomslidande som ett lidande som uppstår vid sjukdom och 

behandling. Lidandet är inte bara avgränsat till den fysiska kroppssmärtan utan sträcker sig 

även förbi den till det själsliga och andliga lidandet. Sjukdom kan även frambringa lidande 

vilket kan resultera i känslor som skam eller förnedring i relation till sjukdom eller behandling 

som skapas utifrån patientens upplevelser.  

Livslidande beskrivs i en relation till det individuella unika livet och dess existens och 

innefattar hela människans livssituation. Hela människans existens blir hotad och att det 

invanda livet hastigt tas ifrån en. Detta kan uppstå i situationer som till exempel vid sjukdom 

eller ohälsa (Eriksson, 2001).  

Ett vårdlidande uppstår när människan inte fått den vård som hon är i behov av eller att 

vården i sig orsakat lidande. Vårdlidandet är något väldigt individuellt som människan kan 

uppleva på olika sätt. Vissa upplever sig förbisedda och därmed förnedrade, medan andra 

upplever vården som kränkande för att individens autonomi förbises. Maktutövning är även 

en del i ett vårdlidande och beskrivs som något som sker direkt eller indirekt. Exempelvis att 

personal tvingar patienten att utföra handlingar som hon inte själv vill eller orkar. Den 

indirekta maktlösheten uppstår när vårdpersonalen skapar en upplevelse hos patienten av att 

inte bli tagen på allvar. Utebliven vård eller icke-vård kan också skapa ett vårdlidande, då 

vårdpersonal inte har förmåga att se patientens behov eller ge rätt vårdinsats (Eriksson, 2001). 
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3.2 Problemområde  

En tredjedel av all cancer i Sverige som drabbar män är prostatacancer och vanligast är det 

hos män i övre medelåldern. I och med att prostatacancer inte alltid ger så tydliga symtom och 

utvecklas långsamt innebär det att de flesta som diagnostiseras är över 75 år. Att få diagnosen 

kan innebära påverkan på upplevelser av lidande, smärta och eventuell död och genom det 

påverkas individens förmåga att hantera sin livssituation. Mot bakgrund av att prostatacancer 

är Sveriges vanligaste cancerform hos män och utifrån sjuksköterskans etiska kod (SSF, 

2007) finner vi ett behov av att få en inblick i hur lidande kan uttrycka sig hos denna patient 

grupp. Utifrån detta ställer vi oss frågan hur lidande upplevs av män som diagnostiseras med 

prostatacancer. För att få fördjupande kunskaper om männens upplevda lidande kommer 

resultatet att diskuteras i relation till Erikssons (2001) omvårdnadsteori om den lidande 

människan.  

4. Syfte 

Att beskriva mäns upplevelser av lidande efter diagnostiserad prostatacancer.   

5. Metod 

Denna uppsats är en litteraturstudie vilket innebär att systematiskt söka, värdera, kritiskt 

granska och sammanställa material inom ett visst område (Forsberg & Wengström, 2013). 

Detta leder till att få en helhetssyn över det aktuella forskningsläget (Sohlberg & Sohlberg, 

2009). En systematisk litteraturstudie är baserad på data från tidigare genomförda empiriska 

studier, där primärkällorna är publicerade vetenskapliga artiklar (Axelsson, 2012).  

5.1 Sökförfarande  

Informationssökning gjordes i fulltextdatabaser mellan 2014-03-18 till 2014-04-07, och som 

var anpassade utifrån hälso- och vårdvetenskap. Dessa användes för att få tillgång till 

vetenskapliga dokument i sin helhet, som var granskade av olika experter inom det aktuella 

området innan publikation, peer rewiewed (Östlundh, 2012). De databaser som vi använt för 

att söka vetenskapliga artiklar är Cinahl, PubMed och PsykINFO.  Artiklar som söktes i 

PubMed är inte alltid vetenskapliga därför användes Ulrich´s Periodicals Directory för att 

kontrollera att dessa var peer rewiewed. Sökprocessen började med att söka på ord, relevanta 

utifrån studiens syfte, i ämnesordlistorna MESH och Thesaurus. Där återfanns de 

deskriptorer, som innebär de ämnesord som finns i databaserna och översattes till engelska 
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(Östlundh, 2012). Nyckelbegreppen som har använts som sökord är; prostatacancer, 

upplevelse, psykosociala faktorer, känslor, livskvalitet, patientens attityder och 

stress/psykologi (Tabell 1-3).  I ämnesdatabasen PsykINFO fick vi inga träffar med de sökord 

som användes i de andra databaserna utifrån upplevelser av lidande. Därför kompletterades 

det med en fritextssökning på orden känslor, sårbarhet och upplevelser av prostatacancer 

(Tabell 3).  

 

 5.2 Urval 

De inklusionskriterier som använts var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska, publicerade mellan åren 2009 – 2014 och beröra män i ålder mellan 45-64 år som 

fått diagnosen prostatacancer. Artiklarna skulle vara relevanta utifrån litteraturstudiens syfte, 

och vara kvantitativa eller kvalitativa. Alla artiklar som användes skulle vara peer rewiewed. 

Studier som inte var ur patientens perspektiv exkluderades. 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Denna studie har använt sig av Forsberg och Wengström (2013) som stöd för 

kvalitetsgranskning av artiklarna. Utifrån denna kvalitetsgranskningsmall av kvalitativ ansats, 

modifierades frågorna till Ja och Nej frågor, där Ja gav 1 poäng och Nej 0 poäng (Bilaga 1). 

Max var 31 poäng som gav en hög kvalitet, 15 – 25 poäng gav medel kvalitet och under 15 

poäng gav låg kvalitet. Två artiklar exkluderades då en inte uppfyllde kvalitetskriterierna, och 

där den andre inte uppfyllde vårt syfte. Artiklar som inkluderades var av medel och hög 

kvalitet, vilket de nio artiklar hade (Bilaga 2). 

5.4 Analys 

Analysen har inspirerats enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2012) kvalitativa 

innehållsanalys. Detta gör att det kan identifieras olika skillnader och likheter i textinnehållet 

vilket gör det möjligt att texten kan tolkas på olika nivåer. I studien har vi utgått från en 

induktiv ansats för att analysera de resultat som framkommit ur texterna i de vetenskapliga 

artiklarna. En induktiv ansats innebär att texterna som är baserade på människors berättelser, 

förutsättningslöst analyserats. Arbetet började med genomläsning av våra nio artiklars resultat 

där meningsenheterna lyftes fram ur texten, genom att färgmarkeras utifrån lidande (Wiklund, 

2009).  
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Under analysen kondenserades meningsenheterna till mindre textmassa för att underlätta 

arbetet, med en bibehållen medvetenhet om att det centrala budskapet i meningsenheten inte 

fick försvinna. Efter kondenseringen av texten togs koder ut, vilka fungerade som etiketter på 

en meningsenhet som kort beskrev innehållet. Detta hjälpte oss att se texten på ett nytt sätt 

och gjorde att det gick att sortera in i kategorier. Detta resulterade i tre kategorier som 

presenteras med två underkategorier var (Bilaga 3). 

6. Forskningsetiska överväganden 

Alla vetenskapliga artiklar i en systematisk litteraturstudie ska ha genomgått en etisk prövning 

rörande urval och hur resultaten presenteras (Forsberg & Wengström, 2013). Detta innebär 

enligt Helsingfors deklarationen, 2014, att deltagarnas rättigheter är skyddade genom att de 

har mottagit information om syftet med forskningen, att det är frivilligt och deltagandet 

närsomhelst kan avbrytas. Forskarna försäkrar även att deltagarna inte kommit till skada eller 

blivit kränkta vid utformningen av studien (Polit & Beck, 2012). I denna litteraturstudie har 

arbetet varit etiskt korrekt utfört, genom att alla resultat presenterats oavsett om det stödjer 

våra egna åsikter eller inte (Forsberg & Wengström, 2013). 

7. Resultat 

Vi har valt att presentera vårt resultat utifrån tre kategorier samt tillhörande underkategorier. 

En förlorad del av sig själv Känslomässiga svårigheter  När vården brister 

Förlorad manlighet Ensamhet Bristande bemötande 

Förlust av kontroll Rädsla och oro Att sakna information 

  

7.1 En förlorad del av sig själv 

Förlorad manlighet 

Männens upplevelser av lidande var att de förlorat sin manlighet på olika sätt. Att förlora 

kroppslig manlighet efter behandling innebar potensproblem (Ervik & Asplund, 2011) och 

upplevelse av att bli lämnad kvar med en kropp som svikit normerna om den uppfattade 

manligheten (Kelly, 2009; Walsh & Hegarty, 2010). Männen tappade sin könstillhörighet 

(Klaeson, Sandell & Berterö, 2012) då det maskulina uttrycket avtagit (Jonsson & Aus, 2009; 
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Ervik, Nordøy & Asplund, 2010). Detta förklarades som att den sexuella förmågan inte alltid 

fanns kvar och där ”livselexiret” hade gått förlorad (Klaeson et al. 2012). Men att förlora den 

kroppsliga manligheten påverkade även mannens upplevelse av en fråntagen autonomi. Det 

gav känslor av skuld och skam, där självkänslan påverkades och hela mannens existens var 

hotad (Klaeson et al. 2012). Att uppleva sig som en stympad halv man (Klaeson et al. 2012) 

och att se sig själv som en eunuck (Ervik & Asplund, 2011). Upplevelsen av förlorad 

manlighet gjorde att männen i sammanhang med andra män, iscensatte en manlighet för att 

upprätthålla sin maskulina roll (Klaeson et al. 2012). Detta skedde genom att de till exempel 

kände sig tvungna att skämta med erotisk underton (Klaeson et al. 2012). Den viriliteten som 

männen hade innan sjukdomen försökte de upprätthålla, eftersom den var kopplad till 

ungdomligheten och identiteten (Klaeson et al. 2012). Detta visade sig framförallt hos yngre 

män som framgångsrikt hade fått behandling (Kelly, 2009). Klaeson et al. (2012) visade att 

när attraktionen för det kvinnliga könet var borta hade männen svårt att förhålla sig till 

förändringen eftersom det var förknippat med deras manliga uttryck. Vid hormonbehandling 

förvandlades kroppen till ett objekt på grund av olika fysiska förändringar, vilket förändrade 

mannens ego och skapade ängslan och en känsla av otillräcklighet (Klaeson et al. 2012; Ervik 

et al. 2010). Männens upplevelse av potens var förknippat med den sexuella förmågan, och att 

kunna penetrera var starkt kopplat till männens existens och deras interaktion i livet. När detta 

inte längre var möjligt infann sig saknaden efter lust och närhet (Klaeson et al. 2012).  

Maskuliniteten prövades även vid diagnostiserande undersökningar, som upplevdes som 

obehagliga och genom detta utmanade den sexuella självkänslan hos männen (Kelly, 2009; 

Klaeson et al. 2012). Biverkningen inkontinens gjorde att männen blev tvungna att använda 

inkontinensskydd. De upplevde att livet var förstört och männen kände skam och förnedring 

på grund av detta (Walsh & Hegarty, 2010; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Ervik & 

Asplund, 2011). Men trots det problem som biverkningarna hade på männens liv var det ändå 

viljan att överleva som var större än lidandet (Ervik & Asplund, 2011). 

Förlust av kontroll 

Diagnosbeskedet prostatacancer upplevdes av männen som en chock (Walsh & Hegarty, 

2010; Jonsson & Aus, 2009), där reaktioner som förvåning, nedstämdhet och acceptans 

beskrevs (Krumwiede & Krumwiede, 2012; Walsh & Hegarty, 2009). Männens reaktioner var 

att det inte hade funnits några fysiska symtom (Ervik & Asplund, 2011), och att kroppen inte 

hade varnat att något var fel, vilket upplevdes som ett svek (Wall, Kristjanson, Fisher, Boldy 
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& Kendall, 2012), och att männen tidigare tagit sin friska kropp förgivet (Kelly, 2009). För att 

upprätthålla vardagliga rutiner, trots trötthet och muskelförsvagningar innebar att männen var 

tvungna att kämpa för att behålla sin vardag (Ervik & Asplund, 2011). Detta väckte även 

känslor av att ha förlorat kontrollen och en främmande känsla att vara bortkopplad från sig 

själv. Sjukdomen skapade ett handikapp som var svårt att leva med och det fanns en längtan 

efter svar på frågor för att få en förståelse för sin situation (Krumwiede & Krumwiede, 2012). 

Önskan om att kunna kontrollera cancern gjorde att männen planerade att komma tillbaka till 

arbetet så snabbt som möjligt (Jonsson & Aus, 2009; Walsh & Hegarty, 2009; Ervik et al. 

2010).  

7.2  Känslomässiga svårigheter 

Ensamhet 

Ensamheten blev påtaglig då männen drog sig undan, gick in i sig själva och inte fann något 

sätt att hantera hur de skulle gå vidare med alla känslor och tankar. De beskrev det som att de 

levde som i ett vakuum, ensamt kämpande (Jonsson & Aus, 2009).  De män som inte hade 

någon att känna intimitet med, kände ett lidande vilket visade sig i upplevd ensamhet, 

frustration och nedvärdering (Klaeson et al. 2012).   

Problemet att inte kunna kontrollera sin inkontinens skapade stress och förlägenhet vilket 

ledde till isolering (Krumwiede & Krumwiede, 2012). Upplevelserna efter hormon-

behandlingar skapade känslor som skam och att inte känna sig normal i jämförelse med andra 

människor, vilket gjorde att det var svårt att interagera med andra människor i sociala 

sammanhang (Klaeson et al. 2012). Ensamheten blev också påtaglig efter hemkomsten från 

sjukhuset efter behandling (Ervik et al. 2010). Detta gjorde att männen började ifrågasätta 

grundläggande antaganden om sin manlighet och livet i stort (Kelly, 2009). 

Rädsla och oro 

Männens upplevelse av rädsla visade sig på olika sätt. Det fanns en rädsla att få beskedet och 

att veta, eftersom prostatacancer var förknippat med död och förlorad sexuell funktion. 

Rädslor för undersökningsprocessen avskräckte männen att uppsöka läkare (Nanton & Dale, 

2010). Det fanns även en rädsla för hormonbehandlingarna, som i framtiden kunde göra dem 

feminina (Klaeson et al. 2012) och rädslorna för framtiden, risken för återfall och att cancer 

skulle sprida sig (Krumwiede & Krumwiede, 2012; Walsh & Hegarty, 2009). Här fanns även 

tankar kring ärftligheten av prostatacancer, och över att ha fört sjukdomen vidare till sina 



 

10 
 

söner (Ervik et al. 2010). Prostatacancern påminde männen om deras sårbarhet, eftersom det 

väckte en medvetenhet om döden och livets skörhet, vilket resulterade i rädslan att tala om 

sjukdomen (Jonsson & Aus, 2009).  

Behovet att få berätta för sin omgivning om sin prostatacancer fanns där, men rädslan för att 

bli betraktade som döende gjorde att männen undanhöll diagnosen (Walsh & Hegarty, 2009). 

Som en ständig följeslagare fanns tankarna om döden vilket skapade känslor av oro och 

ångest (Jonsson & Aus, 2009; Walsh & Hegarty, 2009; Nanton & Dale, 2010). 

För att undvika sin oro undveks sådana sammanhang som kunde påminna männen om 

prostatacancer (Wall et al. 2012). Det beskrevs som att känna en oro, men att inte kunna tala 

om det, eftersom det var svårt att hantera sin situation kring sin sjukdom (Wall et al. 2012; 

Jonsson & Aus, 2009; Ervik & Asplund, 2011). Sökandet efter svar blev då viktigt för att 

försöka lindra ångesten och oron (Krumwiede & Krumwiede, 2012). En kamp utkämpades för 

att försöka bevara det optimistiska normala jaget, trots alla olycksbådande tankar som fanns 

(Jonsson & Aus, 2009).  

Männen agerade tappert mot familjen vid diagnosbeskedet och undanhöll den enorma sorg 

och oro som de kände (Walsh & Hegarty, 2009; Ervik & Asplund, 2011). Det fanns en 

svårighet i att bemöta familjens reaktioner, och då särskilt döttrarnas reaktioner kring 

sjukdomen (Ervik et al. 2010). Männen upplevde oroskänslor som skapades av att 

prostatacancer inte var lika vanligt förekommande i veckopress och annan media som t ex 

bröstcancer (Ervik et al. 2010).  

7.3 När vården brister 

Bristande bemötande  

Männen upplevde bristande intresse från läkarna för de problem som uppkom efter 

behandling, vilket ledde till att männen kände att de förväntades att leva med dessa (Ervik et 

al. 2010). Männen kände sig tvungen att upprätthålla en roll inför sin urolog, för att det inte 

gavs utrymme att tala om smärtor, besvikelse/svårigheter kring tekniska hjälpmedel och 

behandlingar (Klaeson et al. 2012). Bristen på sjuksköterskor inom vården skapade en 

förtroendebrist och gjorde att männen kände sig nedvärderade och inte uppmärksammade 

(Krumwiede & Krumwiede, 2012). En upplevelse av att inte bli tagna på allvar skapades när 

läkaren hade gett diagnosen prostatacancer utan känslighet och med bristande respekt (Nanton 
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& Dale, 2010). Männen kände otillfredsställelse när läkarna inte visade en medvetenhet kring 

betydelsen av PSA-testerna för dem (Walsh & Hegarty, 2009). 

Känslan av misstro mot läkare, visade sig genom att männen kände sig lurade och var rädda 

för felbedömningar i sin prostatacancerdiagnos (Krumwiede & Krumwiede, 2012). Männen 

som fått biverkningar som inkontinens och hade efterfrågat inkontinensskydd upplevde att de 

inte fick tillfredställande hjälp av sjukvårdspersonalen och att det tog lång tid att få 

inkontinensskydden. Detta ledde till känslor av stress och genans (Nanton & Dale, 2010).  

Informationsbrist 

Saknad av information kring prostatacancer och olika behandlingsalternativ, och bristen på 

andra mäns erfarenheter framkom (Ervik et al. 2010; Walsh & Hegarty, 2009; Nanton & 

Dale, 2010). Männen kände stress av att de inte förstod förändringarna i livssituationen som 

prostatacancer hade skapat, och det var svårt att förstå den informationen som sjukvårds-

personal gav (Klaeson et al. 2012). Männen hade behov av samtal om bristen på sexuella 

funktioner, (Walsh & Hegarty, 2009) men det uppmuntrades inte av sjukvårdspersonalen 

(Krumwiede & Krumwiede, 2012). Bristen på individuell information visade sig också genom 

att männen inte hade förstått och uppfattat vad undersökningarna eller vad sjukdomen 

prostatacancer innebar för dem (Walsh & Hegarty, 2009; Nanton & Dale, 2010). 

8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva mäns upplevelser av lidande efter diagnostiserad 

prostatacancer. Vårt huvudsakliga resultat visade lidande utifrån tre kategorier, en förlorad del 

av sig själv, känslomässiga svårigheter och när vården brister.  

En förlorad del av sig själv. 

Utifrån Erikssons (2001) teori om den lidande människan, kan en förlorad del av sig själv, 

jämföras med ett livslidande för männen. Ett fysiskt lidande inverkar på hela människan och 

dess livssituation, och när männen nu har skakats om i sin manliga identitet så skapar det ett 

upplöst inre som påverkar deras självkänsla. Livslidandet kan förklaras utifrån förlusten av 

kontroll då männens invanda, normala liv tas ifrån dem då kroppen blir sjuk av cancer.   
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Wall och Kristjanson (2005) beskriver att en man kännetecknas i vårt samhälle som en tuff, 

emotionellt stark, potent och kraftfull människa. Detta kan bidra till det lidande som förlusten 

av maskulinitet innebär för männen då det är normen i vår västerländska kultur.  

Merleau-Ponty (1995) talar om att människan är ”dömd till mening” vilket kan förklara den 

längtan som männen visar, att komma tillbaka till det normala livet och det sammanhang som 

de levde i innan sjukdomen. Detta kan förklaras med ett försök att hantera sitt livslidande. Att 

förlora en del av sig själv kan beskrivas som ett sjukdomslidande (Eriksson, 2001) eftersom 

det är behandlingarna som skapat biverkningarna och gett de fysiska svårigheterna som 

inkontinens och impotens, vilka var svåra att leva med. Sjukdomslidande berör även den 

chock och förnekelsen som kommer när männen fått diagnosbeskedet, då det skapade 

förvirring.  

Vår studie visar att känslan av att ha förlorat sin manlighet på olika plan, visade sig vara 

kärnan i mannens upplevelse. Inte bara utifrån den fysiska sexuella funktionen utan också hur 

viktigt det är för männen att få behålla normen om den uppfattade manligheten också utåt mot 

andra. Det visar sig här hur vanligt och starkt lidandet var över den förlorade sexualiteten och 

genom det den förlorade manligheten. Att förlora sin manliga identitet var inte bara att känna 

sig könlös utan det visade sig att uppfattningen om hela mannens existens sattes på spel då 

förmågan att kunna genomföra sexuella handlingar, inte längre fanns. Det skapades ett inre 

tomrum utan lust och närhet där männen inte visste hur det skulle fyllas upp. 

Detta kan jämföras med det Beatty, Oxlad, Koczwara och Wade (2008) beskriver utifrån ett 

kvinnligt perspektiv när kvinnor med bröstcancer varit tvungna att operera bort ett bröst och 

där kvinnorna upplevde ha mist en del av sin kvinnlighet. Att hon aldrig skulle kunna bli den 

kvinna igen som hon en gång varit.  

I studierna beskrivs det att männen får viss hjälp med att kunna hantera sin inkontinens och 

den sexuella dysfunktionen, men att de ändå har en stor frustration och lidande kring dessa 

problem. Frågan väcks om det finns ett behov att inte bara få lösningar på ”problemen” utan 

att männen behöver få tillåtelse att först få sörja den förlorade kroppen och kontrollen, för att 

sedan kunna gå vidare och möta det ”nya” förhållningssättet till sin kropp och sin manlighet. 

Wiklund (2009) beskriver för att få försoning med sitt lidande behöver människan få lida 

klart, och få tid och rum att få vara i lidandet.  
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Baggens och Sandén (2009) beskriver att sjukvårdspersonal har svårigheter att ta upp ämnen 

som är känsliga, speciellt kring urogenitala cancersjukdomar. Sjuksköterskan tar sällan 

initiativet till frågor som rör sexualiteten, trots att många mäns självuppfattning och 

självkänsla blir lidande av detta.  

Vi anser att ur ett omvårdnadsperspektiv kan det vara bra att uppmärksamma dessa 

förändringar av maskulinitet och känslor som väcks hos män som behandlas för 

prostatacancer. Sjuksköterskor kan hjälpa till att lyfta upp och bekräfta denna känsla av 

förlust för att männen lättare ska kunna acceptera och ha möjlighet att finna andra och nya sätt 

att utrycka sin manlighet, sexualitet och intimitet.  

Känslomässiga svårigheter 

Det fanns ett stort lidande i männens upplevelser av att inte kunna tala om sitt lidande med 

någon. Detta uppfattas som ett livslidande där den djupa ensamheten, att inte bli sedd av 

någon kunde betraktas som att inte finnas (Erikson, 2001). Men utifrån ett vårdperspektiv kan 

även detta bli ett vårdlidande då vårdpersonalen inte ser dessa mäns behov. Eriksons (2001) 

sjukdomslidande kan gestaltas av den skam och förnedring som männen känner efter 

behandling då kroppen förändras och de socialt isolerar sig.  

Men ensamheten kan behövas för att få landa i sin situation och få reda ut känslor och 

reaktioner som skapas av sjukdomen. Det fanns en kluvenhet hos männen mellan att vara i 

sociala sammanhang men ändå känna sig ensamma. Att få dela sina upplevelser och känslor 

med andra män som har förståelse utifrån egna erfarenheter, visade sig hjälpa den upplevda 

ensamheten. Även om Wright, Watson och Bell (2002) förklarar att det aldrig går att förstå en 

annan människa fullt ut eftersom människan inte upplever samma sak i samma situation, 

mildrades lidandet genom att dela varandras erfarenheter i en stödgrupp med andra män 

(Wallace & Storms, 2006).  

Sjukdom är förknippat med en kris där det normala livets stabilitet inte längre finns. Att leva i 

en osäkerhet där människan inte längre kan ta något förgivet (Tamm, 2002). Detta visade sig i 

resultatet där männen beskrev rädsla och oro för framtiden. 

Det verkar som att männen försöker undvika sitt livslidande genom att hålla sig aktiva, för att 

undvika känna svåra känslor och sin sårbarhet. Eriksson (2001) beskriver detta på ett 

kortfattat sätt, genom att undvika sitt livslidande och fly från sin rädsla så förtvinar själen. 
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”Vi kan fly ifrån våra problem, men det är död åt själen. Vi kan klä på oss våra masker, men 

det kan inte dölja vår innersta rädsla” (Eriksson, 2001, s.55) 

Dahlberg och Segesten (2010) tar upp vikten av att ha balans mellan rörelse och stillhet. 

Männens sätt att hantera sina känslor genom att fly ifrån det svåra genom aktivitet kan vara ett 

sätt att hantera känslorna. Men utifrån detta behövs det även en avkoppling för både kropp 

och sinne som behöver återhämta sig.  

Det finns ingen rätt väg till existentiella frågor men för att kunna hantera den rädsla, oro och 

ångest detta skapade så kan även sjukvårdspersonalen vara till hjälp. Där sjuksköterskan 

agerar som en samordnare och gör det möjligt för kontakten med vårdgivare för enskilda 

samtal eller samtalsgrupper (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009).  

När vården brister 

I resultatet framkom svårigheter för männen att beröra känsliga ämnen. Det visar sig att det 

inte gavs utrymme från sjukvårdspersonalen att tala om sexualitet och inkontinens och att inte 

männens individuella behov av information uppmärksammades. Eriksson (2001) beskriver att 

det finns ett vårdlidande genom att sjukvårdspersonalen inte har förmågan att se patientens 

behov. Detta skapar ett vårdlidande som alltid är ett onödigt lidande och som kränker 

människans värdighet genom att inte se den som en fullvärdig människa. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att vårdpersonal som själva har svårt att hantera sina egna känslor 

kanske undviker liknande situationer som väcker dessa känslor. Detta kan kanske förklara 

varför männen inte ges utrymme till att kunna ta upp intima frågor.  

Upplevelserna som männen har utifrån relationer med sjukvårdspersonal gav känslor av att 

inte bli bekräftade. Detta gjorde att männen kände en maktlöshet som är centralt i 

vårdlidandet där de fråntogs möjligheten att aktivt kunna påverka sin hälsoprocess och sitt 

vårdande. Vårdlidandet innebar också att männen inte förstod vad som skulle hända med dem 

i olika vårdsituationer. Ett speciellt beroende kan skapas i vårdrelationen eftersom att männen 

är mer sårbara pågrund av sin sjukdom och i behov av hjälp. Det ledde till att männen var 

beroende av sjukvårdspersonalens välvilja för att få hjälp och stöd i vården (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

Kring information och utbildning förklarar Tingström (2009) att för att kunna uppfatta och 

lära sig, måste individen kunna förhålla sig till informationen och värdera den för att kunna ta 
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till sig den. Det innebär att sjukvårdspersonalen måste kunna individanpassa insatsen. 

Dahlberg och Segesten (2010) förklarar vårdlidandet som att sjuksköterskan inte alltid 

bemöter patienten som en unik person utan mer som ett objekt där patienten istället blir en i 

mängden. Utifrån männens upplevelser har deras unika erfarenhet inte uppmärksammats och 

inte fått den tid som de behövt för att kunna ta till sig informationen. Det här ser vi som en 

brist i vården, som har lett till ett onödigt lidande för männen och något som sjukvården 

behöver arbeta vidare med. För att skapa ett bra bemötande behöver sjukvårdspersonalen vara 

medveten om vilka budskap som de sänder ut och ta ansvar för att patienten bjuds in i mötet 

för att kunna främja hälsoprocessen och lindra lidandet. Resultatet i studien visar upplevelser 

av bristande bemötande från sjukvårdspersonalens sida. 

8.2 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen kommer att diskuteras utifrån fyra begrepp inom den kvalitativa 

traditionen, dessa begrepp är trovärdighet, pålitlighet, objektivitet och överförbarhet. Enligt 

Lincoln och Guba (1985) används dessa begrepp för att bedöma tillförlitligheten i kvalitativa 

studier. För att kunna bedöma artiklarna i denna studie har vi valt att utgå ifrån dessa kriterier. 

Enligt Lundman och Hällgren Granehiem, (2012) behöver en forskare använda sig av olika 

åtgärder för att i sitt resultat visa trovärdighet. Trovärdigheten handlar även om i vilken grad 

forskarens förförståelse påverkat analysen. I denna studie har vår förförståelse grundat sig på 

den manlighet som kännetecknas av att mannen är oberoende av hjälp och har emotionell och 

fysisk kontroll (Courtenay, 2000) vilket skapade föreställningen hos oss om att mannen inte 

talade om sitt lidande vid prostatacancern. Utifrån detta valdes ett brett syfte för att kunna ge 

utrymme för det lidande som fanns beskrivet i resultaten ur de valda artiklarna. Utifrån vår 

förförståelse har vi försökt att inte påverka resultatet.  

En svaghet som kan ha påverkat resultatet är att våra kategorier inte hållits helt rena då det 

handlat om människans upplevelser och att vissa koder kan ha passat in under flera 

kategorier. Om för vida tolkningar i analysen har gjorts kan det påverka trovärdigheten i en 

studie. Backman (2008) beskriver att tolkning är nödvändiga i analysprocessen, för att det ska 

kunna ge mening i studien och kräver därför en viss intuition och känslighet som forskare har 

gentemot materialet. Med en induktiv ansats visade det sig under analysen, att det ibland blev 

svårt att skilja ut kategorier som t ex förlorad manlighet och en känslomässig svårighet. Men 

styrkan med en induktiv ansats var att meningsenheterna kom fram och kunde visa nya 

helheter utan påverkan av hur lidandet såg ut för mannen. 
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För kvalitetsgranskningen av de kvalitativa artiklarna har Forsberg och Wengström (2013) 

använts som stöd för vår kvalitetsgranskning. Analysen har inspirerats av Lundman och 

Hällgren Graneheims (2012) kvalitativa innehållsanalys. I och med att samtliga artiklar var 

peer rewieved, visar det pålitlighet av forskningsresultaten. Pålitligheten har även stärkts av 

att vi båda har läst och haft kunskap om ursprungsmaterialet, vilket har bidragit till att 

individuella åsikter har varit tvungna att motiveras och diskuterats för att inkluderas i studien. 

En svaghet i studien kan vara att tiden har varit begränsad och att materialet varit omfattande.  

I våra inklusionskriterier var både kvantitativa och kvalitativa artiklar valda. De kvantitativa 

studierna som vi fick fram vid sökningen, överensstämde inte med vårt syfte som var att få 

fram upplevelsen av lidande hos män med diagnostiserad prostatacancer. Dessa artiklar 

berörde mer vikten av olika mätinstrument för att mäta grader av specifika känslor.  

Inklusionskriterierna valdes utifrån yngre mäns upplevelser av lidande i åldrarna mellan 45 – 

64 år. Detta visade sig i vår studie att vara svårt att hålla eftersom att oftast var medelåldern 

högre än 64 år. Svagheten i detta är att inklusionskriterierna inte helt följdes åldersmässigt, 

men styrkan blev istället att lidandet blev identifierat hos en bredare åldersgrupp där både 

yngre och äldre män fanns med.  

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver överförbarhet i den utsträckningen som 

läsaren kan överföra resultatet till verkligheten. För att detta ska vara möjligt behöver 

kontexten vara väl beskriven. Arbetet tar upp forskning som gjorts mellan åren 2009 – 2014 i 

syfte att få ta del av den senaste forskningen. En svaghet kan vara att studierna är utifrån en 

västerländsk kontext vilket gör att överförbarheten kan vara begränsad i andra icke-

västerländska kulturer.  

9. Slutsats 

Ett lidande kan aldrig jämföras, då det upplevs unikt av varje individ. Men i studien fanns 

flera liknande beskrivningar av de känslostormar som sjukdomen prostatacancer skapade. Att 

inte längre kunna upprätthålla normen för manlighet var ett lidande för männen. Lidandet 

visade sig även i känslor av ensamhet, rädsla och oro som männen uttryckte på olika sätt. 

Lidandet skapades av bristande bemötande från sjukvårspersonal där den unika individen inte 

uppmärksammades. Komplexiteten i lidandet för oss som sjuksköterskor, ligger i att kunna 

vara där och bemöta männen för att lindra dessa hotfulla känslor, utan att ta ifrån männen 

deras autonomi. Denna litteraturstudie kan förhoppningsvis leda till ökad kunskap som gör att 
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sjuksköterskor kan bemöta dessa män med ökad förståelse för vad lidandet innebär. För att 

männen lättare ska kunna hantera händelserna med ett lugn, där känslorna får komma och gå i 

sin egen takt som en naturlig del av livet.  

Det kan finnas kulturella skillnader om upplevelser av hälsa och sjukdom. Därför vore det 

intressant om vidare forskning inriktas på hur lidandet, hos män med prostatacancer, upplevs 

utifrån andra kulturer i och med att Sverige har en ökad invandring.
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Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Ervik, B., & 

Asplund, K. (2011). 
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European Journal of 

Oncology Nursing: 

Dealing with a 

troublesome body: A 

qualitative interview 

study of men´s 

experiences living 

with prostate cancer 

treated with 

endocrine therapy 

Att belysa hur prostatacancer 

patienter, som behandlas med 

hormonbehandling, upplever 

kroppsliga förändringar och 

påverkan på deras dagliga liv. 

Fenomenologisk 

Hermeneutik 

metod 

öppen 

ostrukturerad 

intervjuer med 10 

män. 

Fem teman visade sig: något är fel, när kroppen blir 

besvärande, att må bra eller att vara sjuk, hantera de 

förändringar och att prata om cancer och intima detaljer. Det 

framkom även känslor kring att få diagnosen och de fysiska 

förändringarna i deras kroppar. 

Hög 

(26 p) 

Ervik, B., Nordøy, 

T., & Asplund, K. 

(2010). Norway 

 

 

Hit by Waves-Living 

With Local Advanced 

or Localized Prostate 

Cancer Treated With 

Endocrine Therapy or 

Under Active 

Surveillance 

 

Syftet med denna studie var 

att belysa mäns upplevelser att 

leva med prostatacancer när 

botande behandling inte är ett 

alternativ vid tiden för 

diagnos.  

Fenomenologisk 

Hermeneutik 

metod 

intervjuer med 10 

män. 

Resultatet visar att få diagnosen prostatacancer, beskrivs 

som en chock, där olika aspekter av sjukdomen visade sig 

efterhand.  Det visade sig att begränsade tid i mötet med 

vårdgivare bidrog till att patienterna fick känslor av att bli 

lämnade ensam, svårigheter att få information och hjälp. 

Sexuella- och urinvägsproblemen uppfattades som ett hot 

mot deras manlighet.  

Hög 

(25p) 

Jonsson, A., Aus, G., 

& Berterö, C. (2009). 

Sweden 

European Journal of 

Oncology Nursing: 

Men´s experience of 

their life situation 

when diagnosed with 

advanced prostate 

cancer 

Att förbättra kunskapen och 

förståelsen för diagnostiserad 

svår prostatacancer och hur 

det påverkar män och deras 

livssituation och e v 

förorsakar sjuklig trötthet 

(fatigue).  

Fenomenologisk 

Hermeneutik 

metod 

semistrukturerad 

intervjuer med 10 

män 

Männen i denna studie upplever inte speciell trötthet på 

grund av sin diagnostiserade avancerade prostatacancer. Tre 

teman identifierades: medvetenheten om sin dödlighet, 

påverkan på sina känslor och påverkan på deras normala liv. 

Det bekräftade en påverkan på livssituation, vilket i sin tur 

hjälpte deltagarna att skapa ett nytt perspektiv.  

Hög 

(26 p) 

Kelly, D. (2009). UK Evidensed Based 

Nurs: Changed men: 

the embodied impact 

of prostate cancer 

Studiens syfte är att undersöka 

maskulina kroppsliga 

upplevelser i kontext av 

prostatacancer. 

Etnografisk metod 

Observation och 

semistrukturerad 

intervjuer med 14 

män. 

Resultatet visar att cancern upplevdes olika under 

sjukdomsförloppet. Med början vid beskedet av 

diagnostillfället med problem kring den normalt ”tysta” 

manliga kroppen. Denna erfarenhet betonar vikten av 

behandlingens biverkningar, förkroppsligad sårbarhet och 

effekten av cancern på männens förkroppsligade liv.  

Mellan 

(23 p) 



 

 
 

Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Klaeson, K.., 

Sandell, K.., & 

Berterö, C M. 

(2012). Sweden 

Qualitative Health 

Research: Sexuality 

in the Context of 

Prostate Cancer 

Narratives. 

Syftet är att undersöka hur 

medelålders män med 

diagnostiserat prostatacancer 

upplever sin sexualitet utifrån 

ett livsvärldsperspektiv. 

Empirisk 

fenomenologisk 

metod 

Öppen 

ostrukturerad 

intervjuer med 10 

män. 

Dessa mäns livsvärld består av en dynamisk interaktion 

mellan att vara berövad av deras ”livselixir” och deras 

förmåga att ha och uppleva intimitet. Männen upplevde sorg 

efter den förlorade sexualiteten, tillsammans med den nya 

livssituationen som hotade deras identitet.  

Hög 
(26 p) 

Walsh, E., & 

Hegarty, J. (2009). 

Irland 

European Journal of 

Oncology Nursing: 

Men's experiences of 

radical prostatectomy 

as treatment for 

prostate cancer 

Att ge en återblick på mäns 

upplevelser av 

behandlingsprocessen av 

prostatacancer från, 

diagnostillfället, 

operationsdagen och tiden 

efter. 

Kvalitativ 

deskriptiv, 

retrospektiv metod 

intervjuer med 8 

män.  

Resultatet omfattade processen av att få diagnos, betydelsen 

av stöd, normalisering, och hela området av information.  

Ett antal nya teman framkom vilka är; det avgörande 

ögonblicket, och den primära oron.  

Hög 

(29 p) 

Nanton, V., & Dale, 

J. (2011). UK 

European Journal of 

Cancer Care: It don`t 

make sense to worry 

too much´: the 

experience of prostate 

cancer in African- 

Caribbean men in the 

UK 

Att identifiera om och på 

vilket sätt etniska 

grupperingar spelar en roll i 

upplevelser och synsätt hos 

Afrikansk-Karibiska män i 

England, med prostatacancer. 

Etnografisk metod 

Intervjuer med 16 

män. 

Resultatet visar att upplevelser hos Afrikansk-Karibiska 

män på många sätt speglar majoriteten av populationen av 

män som har prostatacancer i England. Brister fanns i 

bemötande inom hälso-/ och sjukvårdspersonal framkom.. 

Det visar kulturella skillnader kring upplevelser av hälsa 

och sjukdom som hälso-/ sjukvårdspersonal behöver bli 

medvetna om. 

Hög 

(25 p) 

Krumwiede, K., & 

Krumwiede, N. 

(2012). USA 

Oncology Nursing 

Society: The Lived 

Experience of Men 

Diagnosed With 

Prostate Cancer. 

Att undersöka den upplevda 

erfarenheten av prostatacancer 

från ett patientperspektiv 

Fenomenologisk 

Hermeneutisk 

metod 

semistrukturerade 

intervjuer med 10 

män. 

Resultatet visar den levda erfarenheten i syfte att förstå hur 

det är att leva med prostata cancer. Identifierade teman var; 

leva i det okända, längtan att förstå och veta, kämpa med en 

opålitligkropp, bära diagnosen prostata cancer, ändrade 

perspektiv och känna sig bekväm i sammanhang med andra 

människor. 

 

 

Hög 

(25p) 



 

 
 

 

Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Wall, D,. 

Kristjanson, L J., 

Fisher, C., Boldy, D., 

& Kendall, G. 

(2012). Australien 

Cancer Nursing: 

Responding to a 

Diagnosis of 

Localized Prostate: 

Men´s Experiences 

for Normal Distress 

During the First 3 

Postdiagnosic Months 

 

Syftet med studien var att 

utforska mäns erfarenhet med 

diagnostiserad lokaliserad 

prostatacancer, året efter 

diagnos.  

Kvalitativ studie 

Semistrukurerade 

intervjuer med 8 

män.  

Resultatet visade att efter en inledande känsla av chock, 

arbetade männen i studien hårt för att kamouflera sina 

erfarenheter av lidande genom att gömma och dämpa sina 

känslor för att minimera allvaret i prostata cancern. 

 

Hög 

(25p) 



 

 
 

Bilaga 3: Exempel på analysprocessen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

En annan man 

jämförde sin förlust 

av sexuella 

funktioner till en 

förlust i sin manliga 

identitet. (8) 

Jämförde 

förlusten av 

sexuell funktion 

till förlust av 

manlig 

identitet. (8) 

Förlorad manlig 

identitet (8) 

Förlorad 

manlighet 
En förlorad 

del av sig 

själv 

De män som var 

tvungna att använda 

kateter ville bli av 

med den eftersom det 

var en påminnelse 

om deras förlorade 

sexualitet (6) 

Katetern var en 

påminnelse om 

förlorad 

sexualitet. (6) 

Förlorad sexualitet (6)   

Sexualiteten var ett 

viktigt ämne. Särskilt 

för de som var runt 

60 år och fick 

hormon-behandling. 

De upplevde det som 

att manligheten 

torkade ut.(4) 

Män i 60-

årsåldern 

upplevde att 

hormonbehandl

ing torkade ut 

manligheten. 

(4) 

Förlorad manlig 

sexualitet.(4) 

 

Uppfattningen 

uttrycktes också som 

att vara stympad i 

jämförelse med andra 

friska män i samma 

åldersgrupp, att vara 

bara halva mannen 

man en gång var. (7) 

Att känna sig 

stympad i 

jämförelse med 

friska män och 

att vara en halv 

man. (7) 

Känna sig stympad.(7)  

En man beskriver 

chocken av att få 

diagnosen, genom 

metaforen ”ha blivit 

skjuten mellan 

ögonen”. Där ingen 

varning från kropp 

kommit, att något var 

fel.(2) 

Att bli skjuten 

mellan ögonen. 

Där kroppen 

inte hade varnat 

att något var 

fel.(2) 

Kroppen varnade 

inte.(2) 

Förlusten av 

kontroll 

 

Det fanns en 

sårbarhet i dennes 

mans historia av att 

hans kropp övergav 

honom.(1) 

Att känna 

sårbarhet när 

kroppen 

överger. (1) 

Sårbarhet när kroppen 

överger. (1) 

 

  

För dessa 

informanter 

representerade 

sjukdomen ett 

handikapp och 

misslyckandes att 

engagera sig i 

världen på ett bekant 

sätt. (7) 

Sjukdomen 

blev ett 

handikapp och 

det var svårt att 

förhålla sig till 

omgivningen. 

(7) 

Kontrollförlust av den 

välbekanta 

omgivningen.(7) 

  


