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Abstrakt 
Prostatacancer är den vanligaste förekommande cancersjukdomen hos män. Syftet 
med denna litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelse av att leva med 
prostatacancer. Studien är baserad på nio vetenskapliga artiklar som publicerades 
mellan år 2000 till 2006. Artiklarna analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att 
känna motvilja att prata, Att vilja få bättre information och uppleva kontinuitet i 
vårdsituationen, Att känna sig förändrad och lära sig hantera detta och att tänka på 
döden, framtiden och att inte ta saker förgivet. I resultatet framkom att männen 
hade svårt att prata om sin sjukdom, livet och döden. Det framkom även att det 
fanns ett stort behov av att ha kontroll över situationen och vikten av att ha 
kontinuitet i vården samt att få information, detta ingav trygghet. Männen kände 
sig förändrade och mindre manliga de var tvungna att lära sig hantera den nya 
livssituationen. Genom att få ökad förståelse för hur det är att leva med 
prostatacancer kan vårdpersonal ge bättre omvårdnad, samt att personalen har 
ökad medvetenhet om mannens känslor och upplevelser.  

 
Nyckelord: prata, information, kontinuitet, vårdsituation, förändrad, 
döden, framtiden. 
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Att få beskedet att man drabbats av cancer innebär för många människor ett chocktillstånd, 

omkring femtio procent av alla som får ett cancerbesked idag kommer att leva om fem år. 

Detta leder lätt till en känsla av dödsångest och den som lever med cancer börjar fundera på 

meningen med livet och andra stora existentiella frågor. Ordet existentiell innefattar tankar 

om liv och död, rätt och fel, skuld och ensamhet. Dessa tankar är ett sätt att förstå sig på livet 

och hur ska en god människa vara liksom meningen med att finnas till (Westman, Bergenmar 

& Andersson, 2006). 

 

Vidare beskriver Westman et al. (2006) att en cancerdiagnos kan innebära stora förändringar i 

livet, kroppen förändras på grund av behandlingarna och biverkningar av medicin. Personens 

självbild och självkänsla förändras och det kan vara svårt att hitta tillbaka till sig själv. Det 

dagliga livet påverkas, så som arbete, relationer, sexualitet, föräldraroll och socialt liv. 

Elmberger, Bolund och Lützén (2002) menar att modern forskning visar på att många familjer 

genomgår en stor prövning när den ena föräldern drabbas av cancer. Den korta vårdtiden 

tillåter inte så många möten mellan familjer och personal, detta leder till bristfälligt stöd och 

lämnar många familjer i stress. En livsomvälvande sjukdom som cancer lämnar ingen 

oberörd, det väcker känslor som rädsla för döden, osäkerhet och stress.  

 

Vidare beskriver Elmberger et al. (2002) att många män uppmärksammar barnens reaktioner 

på dramatiska förändringar, så som att pappan tappade håret, de upplevde att barnen tagit 

beskedet och vetskapen om sjukdomen bra. Papporna ville undvika att deras barn och fruar 

skulle besöka dem på sjukhuset, för att slippa se sin pappa/make i en sårbar situation. I samtal 

med barnen användes ordet cancer sällan i deras önskan att skydda barnen. Det positiva som 

upplevts komma av cancern var att det skapade en starkare gemenskap i familjen. Rollen som 

den hårt arbetande pappan byttes ut till en bild av en svag man som var hemma. Fördelen med 

att vara hemma var att det skapades en ny närhet till barnen. Familjen upplevde det inte så 

besvärande att pappan var hemma medan de gick till jobb och skola som vanligt, detta var 

något som männen själva beskrev som besvärande. Det var viktigt för sammanhållningen i 

familjen att informera omgivningen om pappans sjukdom. En stark önskan om att behandlas i 

hemmet så mycket som möjligt visades. 

 

Chapple och Ziebland (2002) skriver att det traditionellt sett är mannen som är 

familjeförsörjare, att inte kunna arbeta och ta hand om sin familj som följd av att leva med 

prostatacancer är något som många män upplever som mycket jobbigt. Många klarar av att 
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fortsätta att jobba under behandlingen eller att komma tillbaka inom kort efter behandlingen. 

Medan en del tvingas till förtidspension för att de inte orkar arbeta. Även förmågan att vara 

fysiskt aktiv försämras i och med sjukdomen. 

 

Man har inte ägnat så mycket tid åt att forska om mannens uppfattning av sin kropp och sin 

manlighet vid sjukdom. Inom forskning har man fokuserat mycket på upplevelsen av den 

kvinnliga kroppen, barnafödande och menstruation. Kvinnans kropp har setts som skör och 

ömtålig, medan mannens kropp setts som oproblematisk (Chapple & Ziebland, 2002).  

Boehemers och Clarks (2001) studie beskriver att männen ofta haft symtom under flera år 

innan de sökt hjälp, fruarna har oftast inte vetat om att männen haft några problem. Vidare 

visar studien att män och kvinnor ser olika på behandlingsalternativen. För fruarna är det 

viktigast att mannen får ett så långt liv som möjligt, medan männen fokuserar på 

biverkningarna av behandlingarna. Enligt Chapple och Ziebland (2002) har många män svårt 

för att be om hjälp och stöd när det gäller deras känsla av förlorad manlighet. Detta kan bero 

på att män inte vill känna sig svaga. Det är inte macho att söka hjälp för hälsoproblem, det 

råder en �pojkar gråter inte mentalitet�. Det råder en allmän uppfattning om att män är tuffare 

än kvinnor och inte söker hjälp förän det är ett allvarligt fel. En ytterligare anledning till att 

män drar ut på att söka hjälp för sina problem är att det är pinsamt att erkänna att man har 

problem med prostatan.   

Prostatacancer drabbar ofta män över 50 år, det kan vara svårt att diagnostisera därför att det 

förekommer både godartad prostataförstoring och elakartad prostatacancer. Symtom innan 

diagnos innefattar ofta problem med trängningar i urinblåsan. Vid upptäckt cancer väljer en 

del att avvakta med behandling då det inte finns några bevis på att överlevnaden ökar vid 

behandling, men de flesta väljer dock att genomgå behandling (Chapple & Ziebland, 2002). 

Det är av största vikt att vårdpersonal ger optimal och individuellt anpassad information om 

de olika behandlingsformer som finns att tillgå. Behandlingen av prostatacancer varierar 

beroende på i vilket stadium av sjukdomen man är i, hur frisk man är för övrigt och hur 

gammal man är. Man kan operera, strålbehandla, cellgiftsbehandla och hormonbehandla 

cancern. Valet av behandling har stor betydelse för livskvaliteten för dessa män. Det finns 

studier som visar att majoriteten av män med prostatacancer vill vara delaktiga i valet av 

behandling (Socialstyrelsen, 2006).   

 

Som sjuksköterska behövs det stor kunskap om omvårdnad och liksom högteknologiskt 

medicinskt kunnande. Sjuksköterskan måste kunna stötta sjuka människor i svåra kriser och 
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kunna tala om existentiella frågor, det krävs då god empatisk förmåga för att utveckla 

förtroende hos de sjuka. Det beskrivs ett ömsesidigt behov av kontakt och engagemang 

mellan sjuksköterskan och den sjuke De menar att detta är beroende av patientens förståelse 

för allvaret i situationen och patientens känsla av sårbarhet och beroende. I motsats till en 

vänskapsrelation är denna typ av relation faktabaserad och kräver att sjuksköterskan är 

målinriktad. Det har fokuserats på de fysiska symtomen, men det psykiska och själsliga är lika 

viktiga för att en sjuk person ska få en så god livskvalitet som möjligt (Mok & Chiu, 2004; 

Westman et al., 2006).  

 

Mok och Chiu (2004) beskriver att sjuksköterskor som har en utvecklad och 

förtroendebaserad relation till de sjuka ger god holistisk omvårdnad vid vård av svårt sjuka 

och döende cancerpatienter. Dessa sjuksköterskor har lättare att visa förståelse för den sjukes 

lidande och är mer lyhörda för dennes behov, de sjuksköterskor upplevs som pålitliga, 

professionella, kompetenta och hängivna till sin uppgift. I grunden är den sjuke och 

sjuksköterskan främlingar för varandra, relationen byggs upp på en ömsesidig förståelse för 

den andra individens förmåga att känna och uppleva. Ett gemensamt mål och förståelse för 

situationen växer fram successivt. Den relation som växer fram kan liknas med relationen 

mellan mor och barn. I processen att lära känna varandra är det sjuksköterskan som är 

initiativtagande, hon måste dock vara mycket försiktig i bemötandet av patienten för att inte 

denna ska uppleva att hon tränger sig på. Patienten måste få tid och utrymme för att känna sig 

trygg i relationen och våga blotta sina innersta känslor. Det är även stimulerande för 

sjuksköterskan att känna att patienten visar förtroende. Det är lättare för sjuksköterskan att se 

helheten om denne har utvecklat en relation till patienten.  

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelse av att leva med 

prostatacancer. 

 

Metod 
Litteratursökning 

Vi har genomfört litteratursökningar och använt oss av databaserna PubMed, CINAHL och 

Academic search. Sökorden som använts är prostate cancer and qualitative and experience. 

Sökorden har använts enskilt och i kombination med varandra. Sökningar har genomförts via 
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sökmotorer och i fritext. Vi har begränsat vår sökning till artiklar publicerade mellan år 2000 

till 2006. Vi har även sökt i referenslistorna på redan funna artiklar för att hitta mer material 

som svarar mot litteraturstudiens syfte.  

 

Tabell 1 Exempel på översikt av litteratursökning 

Syfte: Männens upplevelse av att leva med prostatacancer 

Achademic search 
Söknr *) Söktermer Antal 

ref. 
1  FT Prostate AND experience AND qualitative 

Artikel: Advanced prostate cancer patients ways of coping 
with the hormonal therapies effect on body, sexuality, and 
spousal ties. 

15 

2 FT Prostate AND living with 
Artikel: Hormone ablation for the treatment of prostate can-
cer the lived experience. 

9 

3 FT Prostate AND experience AND qualitative 
Artikel: The experience of radiotherapy for localized prostate 
cancer: the men�s perspective. 

15 

CINAHL   
4 TSH Prostate AND experience AND qualitative 

Artikel: Living after external beam radiotherapy of localized 
prostate cancer: A qualitative analysis of patient narratives. 

6 

5 TSH Prostate AND experience AND qualitative 
Artikel: Living with untreated localized prostate cancer. 

6 

PubMed 
6 FT Prostate cancer AND qualitative AND experience 

Artikel: Living after radical prostatectomy for localized pros-
tate cancer: a qualitative analysis of patient narratives.   

31 

 
7 
 

FT 
 
 
 

Sökt på artikelnamn utifrån referenslista i annan artikel 
Artikel: Quality of life post radical prostatectomy: A male 
perspective. 

1 

8 FT Sökt på författar namn utifrån referenslista i annan artikel 
Artikel: To tell or not to tell: patterns of disclosure among 
men with prostate cancer. 

3 

Via tidskrift 
9  Sökt utifrån referenslista i annan artikel, direkt via tidskriften 

Artikel: Hegemonic masculinity and the experience of pros-
tate cancer: a narrative approach 

1 
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*MSH � Mesh termer i databasen PubMed, TSH � thesarustermer i databasen CINAHL, FT �

fritext sökning. 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna som ingick i denna litteraturstudie gjordes 

för att kritiskt värdera innehållet och trovärdigheten (Willman & Stoltz, 2002 s. 79). 

De artiklar vi valde ut granskades utifrån följande utgångspunkter. Typ av studie? Är 

resultaten tillförlitliga? Finns det ett etiskt resonemang? Vad visar studien för resultat? Med 

hänsyn till detta har vi att graderat artiklarna utifrån kvalitetskriterierna hög, medel eller låg. 

Stoltz, Udén och Willman (2004) skriver att artikeln ska bedömas vara av hög kvalitet om alla 

kriterier är uppfyllda. Om studien har dåligt beskrivet syfte, urvalskriterierna dåligt beskrivna 

och bristande metod, analys och resultat beskrivning bedöms studien vara av låg kvalité. De 

artiklar som ej uppfyller hög kvalitet, men är bättre än låg kvalitet, bedöms som medel. 

 

Analys 

De vetenskapliga artiklarna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och en manifest 

ansats. Enligt Downe-Wamboldt (1992) är kvalitativ innehållsanalys en metod där man 

systematiskt och objektivt kvalitetsgranskar data för att beskriva ett fenomen. Manifest ansats 

innebär att man läser och analyserar texten som den står skriven och undviker egna 

tolkningar.  

Analysen av artiklarna i denna litteraturstudie följer Burnards (1991) steg, en del av stegen 

har uteslutits på grund av att de ej går att tillämpa på vår arbetsmetod. Textenheter togs ut 

som svarade mot syftet med studien, textenheterna kodades, kondenserades och 

kategoriserades, i sju kategoriseringssteg. På detta sätt har vi fått fram fyra kategorier som ger 

svar på litteraturstudiens syfte.  
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Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen ( n=9) 

 
Författare,       Typ av      Deltagare         Analysmetod/           Huvudfynd      Kvalitet 
År        studie          Datainsamling   
 
Butler, Downe-
Wamboldt, 
Marsh, Bell & 
Jarvi 2001  

Kvalitativ 21 män Kvalitativ 
innehållsanalys 
/intervjuer 

Männen upplevde att 
impotens, inkontinens 
påverkade 
livskvaliteten negativt. 
 

Medel 

Gray, Fitch, Fer-
gus, Myk-
haloviskiy & 
Church 2002 
 

Kvalitativ 3 män Narrativ analys 
/intervjuer 

Männen upplevde ett 
förändrat socialt liv 
efter insjuknandet. 
Männen omvärderade 
sin manlighet. 
 

Låg 

Gray, Fitch, Phil-
lips, Labrecque & 
Fergus 
2000  

Kvalitativ   34 gifta par    NUD*IST software 
/intervjuer 

De flesta män undvek 
att berätta om sin 
sjukdom om de kunde, 
de ville fortsätta leva 
ett så normalt liv som 
möjligt.   
     

Medel 

Hedestig, 
Sandman Tomic 
& Widmark  
2005b 

Kvalitativ 10 män Narrativ 
innehållsanalys 
/intervjuer 

Deltagarna upplevde 
oro, ångest och stress 
och önskade ett liv som 
det var innan 
sjukdomen. De 
upplevde sig 
förändrade och 
saknade ett sexuellt 
aktivt liv.  

Hög 

Hedestig, Sand-
man Tomic & 
Widmark  2005a 

Kvalitativ 19 män Kvalitativ 
innehållsanals 
/intervjuer 

Männen kände sig 
obekväma i mötet med 
kvinnliga vårdare och 
vid exponering av 
kroppen. 

Hög 

Hedestig, 
Sandman &  
Widmark 2003 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 

7 män Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
analysmetod/intervj
uer 

Männen upplevde 
manligheten hotad och 
levde med ett ständigt 
hot från sjukdomen. 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 

Kelsey, Owens & 
White2004 

Kvalitativ 27 män Kvalitativ tematisk 
analys 
/intervjuer 

Männen upplevde 
strålbehandling som en 
negativ påverkan på 
livskvaliteten. 
 

Låg 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen ( n=9) 
Författare,       Typ av      Deltagare         Analysmetod/           Huvudfynd      Kvalitet 
År        studie          Datainsamling   
Navon & Morag 
2003 

Kvalitativ 15 män  Komparativ 
analysmetod 
/intervjuer 

Män som fick 
hormonbehandling 
upplevde  det psykiskt 
och fysiskt svårt när 
kroppen blev kvinnlig 
och man inte längre 
kunde ha ett aktivt 
sexuellt liv.  

Hög 

Ng, Kristjanson 
& Medigovich 
2006 

Kvalitativ 20 män QSR International 
NUDI*ST software 
/intervjuer 

Mäns blandade 
upplevelse av 
hormonterapi och hur 
det påverkade livet. 

Medel 

 
 

Resultat 
Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier och illustreras med citat från artiklarna 

ingående i analysen. 

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att känna motvilja att prata   

Att vilja få bättre information och uppleva kontinuitet i vårdsituationen 

Att känna sig förändrad och att lära sig hantera detta 

Att tänka på döden, framtiden och att inte ta saker för givna 

 
Att känna motvilja att prata  

Männen ville inte prata om sin sjukdom, detta beskrivs i Hedestigs, Sandmans och Widmarks 

studie (2003) och männen upplevde att det var ett sätt att skydda närstående, av rädsla att 

relationerna skulle förändras om de berättade om sin sjukdom. Detta ledde till att männen ofta 

kände en stor ensamhet. Männen upplevde samtidigt sorg över att närstående inte pratade och 

frågade om sjukdomen. Även männen i Gray, Fitch, Phillips, Labrecque och Fergus (2000) 

beskriver att en viktig faktor i beslutet om man skulle berätta om sjukdomen var hur männen 

själv upplevde prostatacancern. De som upplevde sjukdomen som ett stigma berättade helst 

inte för andra.  
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The solitariness was also chosen because the patients were afraid that their rela-
tionships with relatives and friends would be negatively affected if they told them 
that they were suffering from a malignancy (Hedestig et al., 2003 s.57).  

 

I en studie av Hedestig, Sandman, Tomic och Widmark (2005a) beskriver männen att de inte 

tog initiativ till att prata om problem, oro eller tankar som hade med sjukdom att göra. De 

svarade på frågor men undvek att prata och beklaga sig över sjukdomen. I Butler, Downe-

Wamboldt, Marsh, Bell & Jarvi (2001); Gray, Fitch, Fergus, Mykhalovskiy & Church (2002); 

Gray et al. (2000); Hedestig et al. (2005a) och Hedestig et al. (2003) beskriver männen att det 

var viktigt att prata med andra män med prostatacancer om sjukdomen, prognosen och  om 

sexuella problem. Männen beskriver att det förekom olika former av stödgrupper för att få 

information om sjukdomen och lyssna på andras upplevelser. Efterhand kände de att de kunde 

hjälpa och lära av andra, att det var okej att visa känslor (Gray et al., 2002).  

   
Talking with other male patients in a similar life situation did not, in their 
opinions, involve the risk of being pitied (((Hedestig et al., 2003, s. 57). 

 

Männen beskriver att de enda de kände att de ville anförtro sig åt var sina fruar. Männen 

upplevde ett stort stöd från sina fruar och när de berättade för någon om sin sjukdom, så var 

det oftast tillsammans med frun (Gray et al., 2000).  

 
Most participants indicated that support from family, friends, and groups was 
very important in helping them cope. Wives were often regarded as the person 
giving the most support (Ng, Kristjanson & Medigovich, 2006, s. 210).  

 

Männen beskriver i flertalet studier att det finns lite tid för mannen och dennes partner att 

anpassa sig till den nya situationen. Männen såg familjen som stort stöd och frun var den man 

delade det mesta med. Männen anförtrodde sig först till frun när det gällde sjukdomen och sen 

till familjen. Ofta var det frun som hjälpte till att föra männens talan när det gällde känsliga 

saker och det var fruarna som tog hand om männen (Butler et al., 2001; Gray et al., 2002; 

Kelsey, Owens & White, 2004 & Ng et al., 2006). 

 

Männen ville hålla sina innersta tankar för sig själva. Att vara själv var en strategi för att hitta 

lugnet, istället för att prata reflekterade man på egen hand genom att gå ut i skogen, lyssna på 

musik eller gör något fysiskt arbete (Hedestig et al., 2005a; Hedestig, Sandman, Tomic & 

Widmark, 2005b).  
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Even though I have a family, I will keep some thoughts to myself; that�s my own 
private space (Hedestig et al., 2005b, s. 683).  

 
Att vilja få bättre information och uppleva kontinuitet i vårdsituationen  

Männen beskriver att gå på regelbundna kontroller som en trygghet samtidigt som männen 

kände oro för vad som skulle upptäckas på kontrollen. Männen kände också att det var viktigt 

att de kände sig delaktiga i beslut angående behandlingen. PSA-värdet (Prostata Specifikt 

Antigen) var för de flesta av männen viktigt, det var ett konkret sätt att följa utvecklingen av 

sjukdomen. För männen var det viktigt att kunna jämföra sina värden med andra män med 

prostatacancer. Männen beskriver vikten av att träffa samma vårdpersonal vid varje 

vårdtillfälle, detta gjorde att männen kände sig trygga och det var lättare att känna tillit om de 

träffade samma personal. Relationen mellan läkare och patient beskrevs som en nära relation, 

det var viktigt att kunna känna tillit och förtroende för läkaren och behandlingen (Hedestig et 

al., 2005a; Hedestig et al., 2005b; Hedestig et al., 2003 & Kelsey et al., 2004)  

 

To meet the same physician and nurse means security. They have a better knowl-
edge about me as a patient and I have a better relation to them. This gives a 
higher confidence (Hedestig et al., 2005a, s. 315). 

 

Männen beskriver att de upplevde att det fanns många olika behandlingsalternativ och att det 

är mycket komplext att välja. De flesta män hade ingen förkunskap om de olika 

behandlingarna och männen tog med sina fruar till rådgivningssamtalen, men det slutgiltiga 

beslutet angående behandling fattade männen själva (Butler et al., 2001; Kelsey et al., 2004 & 

Ng et al., 2006). Männen kände behov av att ha kontroll över att behandlingen gick rätt till, 

om förberedelserna inte gick rätt till kände de en stor frustration (Hedestig et al., 2005a).  

 

I will be frustrated when I se that some of the nurses do not prepare exactly for 
the treatment, when comparing with earlier treatment times. I feel obligated to tell 
the nurse what they should do (Hedestig et al., 2005a, s. 313).  
 

I Kelsey et al. (2004) och Ng et al. (2006) studie beskriver männen att de upplevde en stor 

tillit till vårdpersonalen under den påföljande perioden efter diagnos, trots männens oro inför 

alla tester och undersökningar som genomfördes. Vidare beskriver männen att de var väldigt 

tacksamma för att de fick tid för rådgivning på ett professionellt plan innan de fattade beslut 

om behandling. Om de kände behov av att prata, tog vårdpersonal alltid sig tid för dem och 

hade de frågor som inte kunde besvaras omgående tog de reda på svaren.  
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Männen beskrev att när de träffat sin läkare, gick de hem och sökte information på Internet. 

De tog reda på all information om de olika behandlingarna och fattade sedan sitt beslut om 

vilken behandling som var bäst för dem. En del män fick information från sjukhuset (Gray et 

al., 2002; Kelsey et al., 2004 & Ng et al., 2006). En del av männen sökte mycket information 

och vetskap, andra ville bara veta det nödvändigaste och ville att andra skulle fatta beslut åt 

dem angående behandlingen då detta skedde under en känslig fas av sjukdomen (Hedestig et 

al., 2003; Kelsey et al., 2004 &  Ng et al., 2006) 

 

It�s better to have maximum information. If you know what you are up against, 
you can usually handle it (Ng et al. 2006, s. 210). 

 

Männen beskriver att det är en jobbig situation att vara tvungen att visa sig naken dagligen 

under behandlingsperioden. De kände sig obekväma och blyga för att exponera sin nakna 

kropp för kvinnor, i vårdsituationen är det mest kvinnor som är vårdare (Hedestig et al.  

2005a).   

 

It is a clear advantage to meet a male physician...I don�t feel as shy in the same 
way toward men as I feel toward woman (Hedestig et al. 2005a, s. 313).  

 

Att känna sig förändrad och att lära sig hantera detta  

Männen beskriver att kände sig förändrade och använde ofta uttryck som stympad, att känna 

sig som en halv man, att känna sig svag att inte känna sig hel när de beskrev hur det kändes. 

Männen längtade tillbaka till tiden innan de blev sjuka. Männen kände en stor saknad av att 

inte kunna ha ett aktivt sexliv och de kände sig mindre manliga. Prostatacancern hade 

påverkat deras liv och de kände sig osäkra, rädda och oroliga. Att känna sig förändrad och se 

nya sidor hos sig själv var både positivt och negativt. Det var svårt för många män att visa 

känslor och de kände sig svaga i sin manlighet när de gjorde det (Gray et al., 2002); Gray et 

al., 2000; Hedestig et al., 2005b; Hedestig et al., 2003 & Ng et al., 2006). 

 

Illness made him less secure about how a man should be. It reconnected him with 
the sense of vulnerability he felt as a child. (Gray et al., 2002, s. 59). 
 

Männen beskriver att hitta nya aktiviteter och försöka lägga fokus på något annat än 

sjukdomen var viktigt för att få att känna sig tillfreds i sin nya livssituation. Ett behov av 
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kontroll följde med under hela behandlingen, efterförloppet och i det dagliga livet (Hedestig 

et al., 2005a & Ng et al., 2006).  

 

Att vara inkontinent och ha urinläckage upplevdes jobbigt, att inte kunna arbeta fysiska som 

tidigare på grund av läckagerisken. Männen kände att det var nästan omöjligt att leva ett 

normalt liv, de var tvungen att byta kläder flera gånger varje dag och var tvungen att använda 

inkontinensskydd. Männen har ett stort behov av att kontrollera sin förändrade kropp, att inte 

kunna kontrollera blåsan var ett stort problem och det uttrycktes som besvärligt och jobbigt att 

använda inkontinensskydd. Det blev väldigt viktigt var närmaste toalett låg. Om männen 

skulle bort tänkte de på vad de åt och drack för att kunna hålla kontroll på blåsan, detta 

påverkade livskvaliteten negativt. Männen tyckte det var jobbigt och var alltid rädda för att 

andra skulle känna att det luktade urin. Att återfå kontroll över livet och den försvagade 

kroppen var något de strävade efter (Butler et al., 2001; Hedestig et al., 2005a &  Hedestig et 

al., 2005b).   

The men described their social activities as dependent on knowing the exact loca-
tion of bathroom facilities (Butler et al., 2001, s. 286). 

 

Männen i Navon och Morag (2003) och Ng et al. (2006) beskriver att de inte var beredda på 

förändringarna som hormonterapin gav. Kvinnliga former, vallningar och att det manliga i 

dem försvann. Förändringarna doldes för omgivningen så gott det gick. Männen undvek att 

klä av sig inför någon och använde kläder som dolde att de fått bröst. I Butler et al. (2001) 

studie beskriver männen att genomgå behandlingen var positivt och gick bra, men att komma 

tillbaka till ett normalt liv tog längre tid än förväntat. Efter behandlingen var en biverkan 

impotens i varierande grad, för en del gick det tillbaka, man hade problem med att inte kunna 

få utlösning, eller upplevde smärta vid utlösning. 

 

I Gray et al. (2002); Kelsey et al. (2004) och Ng et al. (2006) studie beskriver männen att 

fokus låg på den sexuella biten och att inte kunna ha ett aktivt sexliv var svårt. Att inte kunna 

tillfredställa sin fru gjorde att männen kände att deras manlighet var hotad. Männen i  Navon 

och Morag (2003) studie beskriver att från början var de fokuserade på att överleva men efter 

en tid blev det väldigt jobbigt att inte kunna ha ett sexuellt aktivt liv, som för de flesta männen 

varit en stark drift och deras största källa för att få tillfredställelse. 

  

The treatment robbed me of what I loved best in life-sex�Initially, I still hoped I 
could at least fantasize about sex, but everything, even my erotic dreams, had 
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vanished. Everything in me became numb, my penis, my lust for women, my drive 
to masturbate. Nothing excites me anymore. Without sex, my world has grown 
boring, gray, and mechanical�I lost the capacity to enjoy trips, music, food, even 
the fragrance of spring. For many months already, my whole existence lacks any 
enjoyments�the sparkle of things has vanished (Navon & Morag, 2003, s. 1384).  

 

Männen upplevde i Gray et al. (2002) studie att bli inkontinent var mycket värre än att bli 

impotent. Kärlek kan visas på många andra sätt än genom det sexuella, att vara inkontinent 

beskrevs av alla som jobbigt. I Navon och Morag (2003) studie beskriver männen att man 

försökte var gentleman och tillförlitlig för att försöka få tillbaka sin känsla av manlighet. 

Männen skämtade med andra om impotens och låtsades flirta med kvinnor fast de inte kunde 

känna något. Detta för att passa in, och inte avslöja sig. Männen försökte intala sig att 

impotensen var en naturlig del i åldrandet, detta var jobbigt. Vidare beskriver männen i Navon 

och Morag (2003) studie att de kände sig tvungna att vara en lika bra familjeförsörjare, make 

och far som förut. Detta var svårt att leva upp till. Enligt Gray et al. (2002); Gray et al. (2000); 

Hedestig et al. (2005a) och Ng et al. (2006) beskriver en del män att de använde sig av humor 

och metaforer för att hantera sjukdomen och skämtade om impotens och andra problem.  

 

He used war metaphors to talk about surgery and about dealing with prostate 
cancer. (Gray et al., 2002, s. 52).  
 

Att tänka på döden, framtiden och att inte ta saker för givna  

I Butler et al. (2001); Gray et al. (2002) och Hedestig et al. (2005a) beskriver männen tankar 

om utvecklingen av sjukdomen. Rädsla och oro om att sjukdomen skulle leda till döden var 

funderingar som männen höll för sig själva. För männen kändes det viktigt att leva i nuet, att 

lämna det förflutna bakom sig och inte planera så långt framåt. Det var viktigt att tänka på vad 

som är bra i livet och inte tänka så mycket på det som var dåligt. Det var en vanligt 

förekommande känsla att männen valde mellan liv och död när de valde sin behandling.  

 

The situation cannot be changed, better to live from hand to mouth. I am not often 
reflecting upon the passed time and the future. Instead I try to live in the present 
(Hedestig et al., 2005a, s. 314). 
 

I Hedestig et al. 2005b och Ng et al. (2006) beskriver männen att de får en annan syn på livet, 

och accepterar att sjukdomen kan leda till döden, det får dem att uppskatta saker och ting mer. 

En återkommande rädsla för döden nämndes. En del män berättade att de löst framtiden för 

sina närstående så att de skulle få det bra även efter det att mannen dött. Att börja se framåt 
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och lära sig hantera den nya livssituationen var viktigt liksom att lära sig hantera alla känslor 

av oro och ångest. Det var viktigt att leva och ta en dag i taget, alla brottades med känslor av 

att inget kändes som förr. Att förlika sig med vetskapen om sjukdomen var viktigt för att 

kunna börja om att leva igen och känna hopp för framtiden. Männen kände också att de lärt 

sig att se vad som var viktigt i livet. Alla män kände att de hade omvärderat sina liv och tog 

inte längre saker för givna.  

 
I have tidied everything. If I die tomorrow my wife will be well taken care of (Ng 
et al. 2006, s. 209).  
  

Diskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelse av att leva med 

prostatacancer. Innehållsanalysen resulterade i fyra slutkategorier; Att känna motvilja att 

prata, Att vilja få bättre information och känna kontinuitet i vårdsituationen, Att känna sig 

förändrad och lära sig hantera detta, Att tänka på döden, framtiden och att inte ta saker för 

givet.  

I litteraturstudien framkom det att männen inte ville prata om sjukdomen för att skydda 

närstående. Detta i sin tur ledde till en känsla av ensamhet. Männen upplevde samtidigt sorg 

över att närstående inte frågade om sjukdomen. I en studie om kvinnor med bröstcancer av 

Lindholm, Rehnsfeldt och Arman (2002) framkom det att även de upplevde att de ville 

skydda sina närstående genom att inte berätta om sitt eget lidande, kvinnorna kände samtidigt 

att de ville ha sina närstående nära och vid sin sida. Män som upplevde sjukdomen som ett 

stigma ville inte berätta om sin sjukdom. Det var viktigt att prata med andra män i liknande 

situation om sjukdomen och om sexuella problem, då kunde männen få fram sina känslor och 

det kändes okej. Männen kände ett stort stöd i sina fruar, den första man anförtrodde sig åt var 

frun. De innersta tankarna höll man för sig själv och männen kände ett behov av att få 

reflektera över sjukdomen i ensamhet. Paulson, Danielson och Söderberg (2002) beskriver i 

sin studie mäns upplevelse av att leva med fibromyalgi, där framkom det att männen höll sina 

innersta tankar för sig själv och ville inte prata om det med någon annan. I Lindholm et al. 

studie (2002) beskrivs kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer och det visade sig att 

kvinnorna ville prata med en medmänniska om sina innersta tankar, de närstående och allra 

närmaste ville kvinnorna inte visa sig ledsna inför, kvinnorna kände inte att de hade kraft att 

trösta andra. 
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I vår litteraturstudie framkom att männen kände trygghet i regelbundna kontroller, samtidigt 

en känsla av oro för vad dessa skulle visa. Det var viktigt att känna sig delaktig i 

behandlingen och beslut angående olika behandlingar. PSA-värdet var viktigt för att kunna 

följa utvecklingen av sjukdomen och för att kunna jämföra med andra mäns värden. Det 

upplevdes en trygghet i att möta samma vårdpersonal vid varje vårdtillfälle. McQueen (2000) 

beskriver sjuksköterskans och den sjukes relation och menar att detta kräver god kunskap hos 

personalen för att kunna forma en terapeutisk relation till den sjuke.  

 

I vår litteraturstudie beskrevs relationen till läkaren som en nära relation. Det var viktigt att 

känna tillförlit och trygghet. Många kände oro och rädsla och därför behövde man närhet. Det 

upplevdes svårt att välja behandlingsalternativ, då männen kände att de inte hade nog med 

kunskap. Enligt Chant, Jenkinson, Randale och Russell (2002) så är sättet som information 

ges på av stor vikt för att den sjuke ska uppfatta innebörden korrekt. Parametrar som kan 

påverka hur informationen uppfattas är till exempel miljön, att vistas på en vårdinrättning kan 

vara en stressande situation. Även den naturliga hierarkin i vården påverkar hur saker och ting 

uppfattas. Männen i litteraturstudien kände sig tacksamma för den rådgivning och tid de fick 

av vårdpersonalen. Enligt McQueen (2000) framkommer det att vårdpersonalen uppmuntrar 

den sjuke att ta ansvar för att ifrågasätta vården de får och att fatta egna beslut angående 

vården.  

 

I vår studie framkom att männen sökte information på egen hand innan de beslutade sig om 

behandlingsmetod och en del ville inte fatta beslutet angående behandlingsmetod själv. 

McQueen menar i sin studie att de sjuka kan vara mer aktiva i sina val och mer deltagande 

och ifråga sätta sin behandling om de får information om sjukdomen och de olika 

behandlingsalternativen. Även MacDonald (2001) skriver att människor som lever med 

cancer har ett behov av att söka information om sin sjukdom. Detta för att lättare kunna 

handskas med sin situation.  

 

I denna studie visade det sig att männen kände sig obekväma att exponera sin nakna kropp 

inför kvinnor i vårdsituationer. I litteraturstudien framkom det även att männen kände sig 

förändrade både fysiskt och psykiskt. De var inte beredda på hormonterapins biverkningar så 

som kvinnliga former, vallningar och att känslan av att det manliga hos dem försvann. 

Männen längtar tillbaka till tiden innan sjukdomen. Paulson et al. (2002) beskriver att 

deltagarna kände saknad över att inte kunna vara lika aktiv som innan sjukdomen. Männen 



 16

kände sig annorlunda och kände sig inte som en hel person. Innan sjukdomen hade männen 

varit aktiva och nu fick de ta en dag i taget och känna efter vad de orkade.  

 

I vår studie framkom det att männen visste att behandlingen kunde påverka dem negativt, men 

att överleva var viktigare. Dock kände männen en stor saknad av att inte kunna ha ett aktivt 

sexliv och känslan av manlighet försvagades. Att visa känslor var för männen ett tecken på 

svaghet. Att bli impotent var ett problem hos många av männen, fokus låg på att inte kunna ha 

ett aktivt sexliv och inte på att man kunde dö av sjukdomen. En del män beskrev att trots 

impotensen kan man visa kärlek på många olika sätt. Paulson et al. (2002) menar att männen 

hade svårt att uttrycka känslor och var rädda för att andra skulle tycka att de var gnälliga, 

deltagarna i studien kände att de redan från unga år hade genom sina fäder och andra äldre 

manliga närstående blivit lärda att inte visa känslor.  

 

I studien berättade männen om att för att känna sig tillfreds var det viktigt att hitta nya 

aktiviteter och känna att man hade kontroll över situationen. MacDonald (2001) beskriver i 

sin studie upplevelsen av att leva med cancer, från både den sjukes och sjuksköterskans 

synvinkel och vikten av att ha en bra livskvalitet att det är viktigt att hitta nya aktiviteter för 

att livet ska fungera, detta kan till exempel vara att hitta religionen och finna tröst i andra med 

liknande sjukdomsproblematik.  

 

I vår litteraturstudie framkom det att känslor och tankar kring döden höll männen för sig 

själva. Det var viktigt att leva i nuet och inte planera så långt framåt. Männen jämförde sig 

med andra och det var lättare att hantera sin situation när man såg att man inte var värst 

drabbad. Det upplevdes viktigt att tänka på vad som var viktigt och centralt i livet. Tankar och 

funderingar kring existentiella frågor var återkommande hos männen. Lindholm et al. (2002) 

menar att diagnosen fick kvinnorna att börja tänka på existentiella frågor och de började se 

livet från ett annat perspektiv.  

 

Tankar om närståendes framtid om männen avlider förekom. Att lära sig hantera känslor och 

ångest var något männen tvingades lära sig, männen kände att ingenting var som förr. 

MacDonald (2001) skriver att det är viktigt att tillåta sig att känna negativa känslor och 

acceptera att det är en del av sjukdomen. I denna litteraturstudie kände männen att de måste 

förlika sig med sjukdomen för att kunna se framåt och leva. Männen kände att de hade 

omvärderat sitt liv och tog inte längre saker för givet. Paulson et al. (2002) beskriver att 
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männen såg på sina liv med nya ögon, de kände ett stort stöd från familjen och det fick dem 

att känna att det var värt att leva. 

 

Metoddiskussion 

I vår studie användes en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Denna metod gav 

ökad kunskap och fördjupad förståelse av en individs upplevelse av ett fenomen. Den 

kvalitativa innehållsanalysen används enligt Downe-Wamboldt (1992) med fördel inom 

omvårdnadsforskning då den fokuserar på kommunikation människor emellan. Burnard 

(1991) beskriver att den manifesta innehållsanalysen möjliggör för läsaren att gå tillbaka till 

originaltexterna. I denna litteraturstudie har tillvägagångssättet noga beskrivits och det gör att 

det är möjligt att gå tillbaka till originaltexten.  

 

En svaghet med denna litteratur studie kan vara att originaltexten översatts från engelska till 

svenska, i och med detta kan det ha försvunnit nyanser i texten trots noggrann översättning 

och ett allt igenom textnära arbete. Författarna har under arbetets gång deltagit vid seminarier 

för att få synpunkter och nya infallsvinklar på arbetet. Under arbetets gång har författarna hela 

tigen gått tillbaka till originaltexterna och syftet för att inte tappa bort textens innehåll.  

 

Artiklarna som ingått i analysen har granskats enligt Stoltz et al. (2004). Granskningen har 

skett av författarna var för sig och sedan har den gåtts igenom och diskuterats tillsammans. 

Brödtexten i resultatet har styrkts med citat, detta för att öka trovärdigheten. Enligt Holloway 

och Wheeler (2002, s. 274) stärks trovärdigheten i en text när det används citat, då kan läsaren 

lättare se hur författarna har uppfattat resultatet. Det bör påpekas att två studier som bedömts 

vara av låg kvallitet använts i denna litteraturstudie. Detta är ett medvetet val som gjorts av 

författarna då det ansågs komma fram mycket bra beskrivningar av upplevelsen av fenomenet 

i dessa studiers resultat. De delar i dessa studier som ansågs bristfälliga var framför allt 

uppbyggnaden av artiklarna. Detta är en begränsad studie som skett under en begränsad tid, 

författarna upplever dock att de funnit datamättnad, då många studier visat på liknande 

resultat.   

Slutsatser 

Att leva med prostatacancer innebär en stor förändring och påverkan på livet. Männen 

beskriver att de förändras fysiskt såväl som psykiskt och att det upplever en förlorad 

manlighet. Att inte känna kontroll över situationen och en stark längtan tillbaka till det liv de 

tidigare levts beskrivs. Det är av stor vikt för männen att få information och stöd i besluten 
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angående behandlingen. Sjuksköterskan har en viktig roll i att bemöta den sjuke på ett korrekt 

sätt och informera på ett sätt som underlättar och möjliggör för den sjuke att fatta beslut 

angående dennes behandling. Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om att 

mannen i många lägen under behandlingsfasen känner sig utsatt och blottad, det är viktigt att 

respektera varje individs integritet. Vi anser att denna studie kan hjälpa sjuksköterskor att 

förstå hur män som lever med prostatacancer upplever sin situation och öka medvetenheten i 

bemötandet av dessa patienter. Vi anser även att männens sätt att hantera känslor är 

överförbart på män med andra sjukdomar. 
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