
                                                                                                                                                                                   

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
C – uppsats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livssituation, identitet och copingstrategier 
vid prostatacancer 

 
- en kvalitativ studie 

 
 
 

Sonia Zayas de Aguilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höstterminen 2005 
Handledare: Johan Holmdahl 

 

 

                                       
 
                                           



                                                                                                                                                                                   

                                            Livssituation, identitet 
och copingstrategier vid prostatacancer 

-en kvalitativ studie 
 

 
Sonia Zayas de Aguilar  

 
 
 
 
 
 

 
  

Abstrakt 
 

Prostatacancer är den vanligaste tumörsjukdomen bland män som innebär en process där 
tankar och känslor har sin påverkan.  Uppsatsens huvudsyfte har varit att ta reda på hur män 
som får sin prostatacancer diagnos upplever sin livssituation. Av intresse var att få hur deras 
identitet påverkats och veta vilka strategier de använder för att göra livet hanterbart. Hela 
arbetet genomsyrades av den fenomenologiska och den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska 
positionen. Uppsatsen var en kvalitativ studie där halvstrukturerade intervjuer användes. 
Genom att ha intervjuat två män som har haft prostatacancer, en läkare och en kurator valdes 
fyra teman för analysen: familj, socialt liv/omgivning/fritid, arbete och behandlingar. I varje 
tema utkristalliserades identiteten och de copingstrategierna männen använder som även 
analyseras under varje tema. Teorin om coping, kristeorin och det psykodynamiska 
perspektivet användes som analysverktyg. Resultatet gav en ökad förståelse för hur männens 
reaktioner, tankar, känslor och agerande kan se ut vid en prostatacancer diagnos.   Samtidigt 
gav uppsatsen en bild av hur identiteten blir påverkade och hur männen upplever detta i olika 
sammanhang. I uppsatsen framkom att identiteten förknippas ofta med sexualiteten.  Både 
inom litteraturen och inom undersökningen som sådan framkom behovet av forskning inom 
de områden den aktuella uppsatsen berörde. 
 
 
 
 
Nyckelord: prostatacancer, män, familj, social, arbete, upplevelser, kris, coping, identitet, 
prostate cancer, experience. 
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1. Inledning                                                                                                   
Cancer som sjukdom har under åren fått en allt större uppmärksamhet inom sjukvården men 

även inom det psykosociala området. Att män får en prostatacancer diagnos innebär hinder 

och problem i det vardagliga livet. Detta betyder ett avbrott i det pågående livet och en 

omställning av det. Reaktionerna hos familjen och den närmaste omgivningen är av betydelse 

för mannen när han befinner sig i en sådan situation. Cancersjukdomen är för dessa män och 

deras närmaste en börda som de måste bära. I samhället finns en medvetenhet om att 

prostatacancern inte drabbar männen i endast ett avseende, alltså biologiskt, utan också i 

psykologiska, sociala, kulturella och existentiella avseenden. Den aktuella forskningen som 

finns på området riktas mot behandlingarnas effekter och deras påverkning på den sexuella 

förmågan och på de copingstrategier som männen använder. Forskning som rör påverkan på 

familjesituationen förekommer allt oftare. Forskningen är begränsad när det gäller områden 

som sociala relationer, arbete och identitet. Att studera dessa områden kan ge en helhetsbild 

som rymmer flera viktiga aspekter av de drabbade männens livssituation. En helhetsbild kan 

det bidra till att en professionell, exempelvis socionom, oavsett hennes/hans arbetsplats, får 

ökad kunskap om hur en sjukdom som cancer påverkar en patient på olika plan i sina 

vardagliga upplevelser. Något som kan hjälpa berörda professionella att bättre förstå och 

definiera vilka insatser en cancerpatient behöver.   

I det här kapitlet klargörs uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare redovisas en kort 

beskrivning av prostatacancer och vad den innebär. Förklaringar av de medicinska begrepp 

som används görs i den löpande texten. Senare redogörs för de valda tidigare studierna. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur män som fått diagnosen prostatacancer 

upplever sin livssituation. Med livssituation menas de omständigheter som råder i männens 

liv såsom familj, arbete och socialt liv. Det är av intresse att få insikt i hur deras identitet 

påverkas under sjukdomsförloppet och veta vilka strategier de använder för att göra livet 

hanterbart. Studien avser att besvara följande frågeställningar: 

1. Hur upplever män som fått diagnosen prostatacancer sin livssituation med 

avseende på familj, arbete och den egna identiteten? 

2. Vilka strategier använder de för att göra livet hanterbart?  
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1.2. Kort om prostatacancer 

Under de senaste åren har prostatacancer blivit mer uppmärksammat, såväl inom sjukvården 

som i media. Att drabbas av prostatacancer kan vara ett fruktansvärt besked för en man. Ordet 

cancer har alltid väckt oro för den drabbade men även för omgivningen. När man hör ordet 

cancer förknippas det med en dödsdom och därför blir människor ofta rädda. Det finns 

föreställningar om hur cancer ser ut och orsaker till sjukdomens uppkomst varierar. 

Människor uppfattar ofta cancer som någonting som gör ont och är farligt, fult och 

skrämmande. Dessa uppfattningar kan grunda sig exempelvis i egna erfarenheter av att någon 

närstående insjuknat i cancer. Dessa kan också grunda sig i all information om cancer som 

människor får i olika medier. Sjukdomen kan upplevas som förrädisk för att flera män har den 

utan symtom och blir rädda när de blir medvetna om den. Rädsla kopplas vanligtvis med 

smärta och död. Rädsla kan grunda sig på att symptomen på sjukdomen kan vara oklara som t 

ex värk, hudfläckar och trötthet som också kan bero på något annat (Strang, 2004:11). 

 

Prostata (blåshalskörtel) är en kastanjestor körtel hos mannen som ligger omedelbart under 

urinblåsan; omsluter urinröret första del. Prostata bildar en mjölkigt sekret, som vid 

ejakulationen blandas med sperman från testiklarna. Sekretet är rikt på bl a zink och kalcium 

samt proteiner bl a PSA (prostata specifikt antigen) (Lundh & Malmquist, 2005:279). 

Prostatacancer utgör 30 procent av all cancer hos män och är det vanligaste formen av cancer 

i Sverige med cirka 6 600 nya fall årligen. De flesta diagnostiserade män är över 70 år men 

det blir fler och fler yngre som upptäcker den i ett tidigt skede (Socialstyrelsen, 2001:98).  

Denna form av cancer upptäcks numera med ett enkelt blodprov som kallas PSA-test. PSA är 

ett glycoprotein (protein med inbyggd sockerart) som bildas i prostatakörtel. Den löser upp 

sädesväskan så att spermierna kan lättare röra på sig. När en man får cancer i prostatan får 

PSA möjlighet att läcka in i blodbanan och där man då kan uppmäta ett förhöjd värde i blodet. 

Självklart kan detta läckage ha andra orsaker, men ett förhöjd PSA-värde kan man få av 

prostatacancer (Norlén, 2004:38). Prostatacancer kan ha en mycket varierande svårighetsgrad 

och prognos, alltifrån ”snälla” former till aggressiva tumörer. Behandlingarna kan vara olika, 

men ibland behöver inte sjukdomen behandlas, utan det kan räcka med att gå på regelbundna 

kontroller (Socialstyrelsen, 2001:98). Vilka är då orsakerna till prostatacancer? Det finns 

olika teorier om detta, bland dessa förekommer faktorer som ärftlighet, hormoner, kost, miljö 

faktorer, solning, virus, rökning och geografisk tillhörighet (Norlén, 2004:15; Strang, 

2004:22).  
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Det är viktigt att nämna att många cancerformer kan botas och i genomsnitt hälften av alla 

nyinsjuknade patienter blir helt friska (Strang, 2004:12). Hur livssituationen påverkas beror 

på vilken typ av behandling man får. Bland möjliga behandlingar kan nämnas: Kirurgi, vars 

ingrepp, storlek och art bestäms av många faktorer. Hur patienten mår efter operationen beror 

på om det har varit ett litet eller mer omfattande ingrepp. Vanliga biverkningar såsom 

impotens och inkontinens kan förekomma. Strålbehandling, vars uppgift är att skada och döda 

cancerceller. Behandlingen ges under 6-8 veckor. Biverkningar kan komma akut under 

behandlingen eller senare. De vanligaste akuta besvären är: sveda i urinblåsan, diarré, 

gasbildning och illamående som avtar efter behandlingen. Trötthet kommer ofta som besvär 

något efter behandlingen. Cellgiftbehandling är ett cellhämmande medel vilket ges som 

förebyggande, botande eller vid behandling av cancer som redan spridits sig. Patienterna 

reagerar olika på cellgifter men illamående, trötthet och håravfall är de vanligaste 

biverkningarna. Hormonbehandling ges vanligen i tablettform men injektioner förekommer 

också. Illamående, minskad potens och trötthet är några av biverkningar patienterna får. 

Förutom dessa behandlingar finns andra typer som inte tas upp här eftersom de är ovanliga 

(Norlén, 2004; Strang, 2004:98). 

 

1.3. Tidigare forskning 

Förutom att mannen påverkas av sin prostatacancerdiagnos påverkas också familjen och andra 

närstående i det sociala nätverket. De flesta män som insjuknar av prostatacancer är äldre men 

det finns enstaka fall där mannen är i medelåldern och har inneboende tonåringar hemma. I 

Elmbergers avhandling Att som förälder få en cancersjukdom (2004:9) beskriver hon bl a 

mäns erfarenhet av hur cancer påverkar deras roll som fäder. Åtta män mellan 35-54 år med 

lymf- och blodcancer intervjuades. Det som framkommer i hennes studie är att männen 

upplevde en smärtsam förändring av självidealet. Männens strategier för att uppnå 

välbefinnande i familjen var: att förändra sitt självideal, att hantera den förändrade 

fadersrollen, att försöka få kontroll över tillvaron, att försöka balansera känslor, att delge egen 

kunskap om sjukdomen, att möta utmaningar i familjelivet och att sträva efter att familjen 

skulle må bra. Det framkom tydligt i studien att dessa män upplevde en förändring av 

självbilden och en förändrad föräldraroll som smärtsam. Vissa män gjorde sina barn delaktiga 

men uppgav att barnens reaktioner var svåra att hantera. Männens öppenhet var ett uttryck för 

omtanke i deras föräldraskap. Sjukdomen gjorde att männen i studien och deras familjer levde 

med osäkerhet. De gjorde omprioriteringar ifråga om arbete och hushållsaktiviteter, områden  
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som tidigare inte alltid hanterats tillfredsställande ur ett föräldraperspektiv. Fäderna beskrev 

sina behov av att älska, skydda och vara emotionellt närvarande för sina barn (Elmbergers, 

2004:32).  

 

Som en följd av den ökade medvetenheten inom cancervården genomfördes under 2002 en 

konferens av Nordisk Cancer Union (NCU). Syftet var att samla erfarenheter om de 

psykosociala insatserna för män med cancer. På konferensen togs bland annat upp hur män 

reagerar vid cancer och vilket stöd de behöver. Enligt rapporten är forskningen på området 

mycket begränsad. Sophie Fosså (NCU, 2002:8) skrev att ”upplevelsen av livskvalitet 

påverkas bland annat av männens fysiska tillstånd, av hans situation i arbetslivet, av den 

sociala situationen, av psykologiska faktorer, av personens ekonomiska situation, av andliga 

frågor, av hur sexuallivet fungerar och av den kognitiva funktionen”. I rapporten beskrivs att 

det finns skillnader mellan mäns och kvinnors reaktioner och att dessa är viktiga att beakta. 

Männen har svår att t ex genom samtal dela sina känslor och tankar, något som kan ha som 

konsekvens att deras nedstämdhet är svår att upptäcka. Däremot har de lättare att tala med en 

nära anhörig som ofta är partner (NCU, 2002:4). De behandlingar som män med 

prostatacancer genomgår som leder till nedsatt sexuell förmåga påverkar deras livskvalitet och 

självbilden. Många är rädda att prata om detta med sin partner och bär hellre problemet inom 

sig (NCU, 2002:32). 

 

I Danmark år 1998 sattes en annons in i morgontidningar med rubriken ”Män efterlyses”, där 

män som hade eller hade haft cancer uppmanades att genom brev skriva till en organisation 

om sina upplevelser. 81 män skrev och resultaten visade att unga män som inte bildat familj 

ofta reagerade med panik som varade längre. De hade svårt att bearbeta sina känslor men 

pratade om sjukdomen med vänner. Medelålders män som var mitt i sin karriär och hade 

familjeliv, reagerade också med chock och panik i början, vilket relativt snabbt gick över i 

kamplust och vilja att agera. De bekymrade sig för familjen och de använde erfarenheter från 

arbetslivet i sin hantering av sjukdomen. Cancer blev som ett projekt. De valde strategier på 

liknande sätt som på jobbet eftersom de hade en stark yrkesidentitet. Information var viktigt 

för dem för att ha en känsla av kontroll och av att fatta rätta beslut. De äldre männen som 

hade nått pensionsålder reagerade ofta lugnare och mer kontrollerat än de unga. Döden oroade 

dem inte men tanken att dö utan värdighet oroade dem i högre grad än förut vilket innebar att 

de prioriterade familj, vänner och trevliga aktiviteter (NCU, 2002:12).  
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I Johanssons och Silfverbergs rapport (1995:8) om mäns upplevelser och psykiska reaktioner 

av diagnosbesked, vård och behandling vid prostatacancer, deltog tjugoen män mellan 55-79 

år med prostatacancer. Männen intervjuades och besvarade ett formulär som mätte 

hopplöshet, välbefinnande, ångest och depression. Med hjälp av Eriksons teori och en 

fenomenologisk hermeneutisk metod kunde de inringa visa utmärkande upplevelser såsom: 

tillit, misstro, hoppfullhet inför framtiden, skam, skuldkänslor, underlägenhet, 

identitetsförvirring, isolering, förtvivlan samt omsorg (Johansson & Silfverberg, 1995:10-16). 

Erikssons teori omfattar åtta utvecklingsstadier som följer på varandra där det finns en 

relation mellan tidigare lösta kriser och kommande stadier. Reaktionerna i samband med 

diagnosen var relaterade till tron på sig själv och tilliten på sjukvården. Oron och 

maktlösheten minskade genom upplevelser av trygghet i kontakten med vårdpersonalen. 

Många av männen upplevde skam för de effekterna behandlingarna medförde, tappade sitt 

egenvärde vilket ledde till att självkänsla sjönk. Några saknade intimiteten med sin partner 

vilket gjorde att de isolerade sig. I studien hade bara ett fåtal talat med sin läkare om den 

förlorade sexualförmågan. För de äldsta var det viktigare att tala om cancersjukdomen och 

ägna sina sista år till att ha en fin relation till sin partner istället. Studien visar även att 

erfarenheter av personlig kontroll över tidigare händelser i livet oftast resulterar i en mer 

positiv anpassning.  

 

I en rapport som heter Mannens reaktion vid traumatisk kris beskriver Björklund (1995:3) att 

på samma sätt som mannens kropp är normen inom den medicinska vetenskapen är kvinnans 

reaktioner en norm när det gäller krisvetenskapen. Hans arbete grundar sig i psykoterapeutiskt 

arbete med människor som förträngt eller fastnat i krisreaktioner. När män drabbas av cancer 

verkar de framför allt intresserade att söka information om sjukdomen, 

behandlingsmöjligheter och liknande. Björklund ställde sig frågan om män har unika 

upplevelser och reaktioner vid traumatisk kris; om de var annorlunda än kvinnors och vad det 

kan bero på. Björklund fick svar på sina frågor genom informella samtal och formella 

intervjuer. I rapporten belyses bl a att den personlighetsutveckling som man genomgår från 

pojke till man ger grunden för mannens krisreaktioner senare i livet. Dessutom presenterar 

han fem medel för att lösa kriser som män ofta använder under sin krisreaktion: samtalet, 

gråten, fysisk aktivitet, sexuell aktivitet och humor (Bjöklund, 1995:14-21).  

 

I samlingsverket Cancer and stress som Cooper och Watson (1991:197) har sammanställt 

redovisas olika kvantitativa och kvalitativa studier med cancerpatienter utifrån begreppet 
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coping. Jacobsen (1991:147-152) beskriver coping som en process som inte bara är beroende 

av situationens faktorer (stressorer) utan även av personligheten som en inre resurs och det 

stöd individen får som en yttre resurs. Heim (1991:202-211) valde 15 studier för att forska om 

vilka copingstrategier både män och kvinnor använder vid cancer. Han ville veta bl a hur PSA 

(psychosocial adaptation) var relaterade till coping och om strategierna var kopplade till en 

bra eller dålig PSA.  Han fann 26 olika former av coping som han klassificerade som 

uppförande-, kognitiv- och emotionell coping. Dessa indelades även i gynnsam eller positiv 

coping bl a accepterande, problemanalys, ta itu med, avkoppling; och ogynnsam eller negativ 

coping bl a resignation, isolering, grubbling och självanklagelse. Resultaten visade att PSA 

varierar över tiden och är beroende av vilken strategi man använder.  

 

Heim (1991:199) tar vidare upp viktiga aspekter som att valet av copingstrategi är beroende 

av exempelvis vilken kultur eller religion tillhör man och att det sociala tillbakadragandet, 

som kan tolkas som negativ coping, möjliggör egentligen att patienten återvinner sin 

intrapsykiska balans. Heim (1991:202) tar också upp de olika utmaningar som olika 

cancerformer medför. Att förlora ett bröst vid bröstcancer har för många kvinnor större 

inverkan på livet än själva sjukdomen. För prostatacancerpatienter kan försämringen av den 

sexuella funktionen vara av samma betydande. 

 

2. Metod 
I detta avsnitt beskrivs upplägg och genomförande av studien. Den valda metoden och 

förförståelsens viktiga roll förklaras. De vetenskapliga positioner som genomsyrar 

undersökningen beskrivs liksom urvalet och datainsamlingen. Utgångspunkter för tolkningen 

av resultaten beskrivs för att vidare diskutera reliabilitet, validitet och generalisering samt 

triangulering. Därefter beskrivs de etiska överväganden för att sist belysa uppsatsens 

begränsningar och diskutera den valda metoden.    

 

2.1. Forskningsdesign 

Valet av perspektiv har påverkat designen i undersökningen. Ett konstant övervägande om 

vilken metod som passat bäst har skett under hela planeringen av undersökningen. Till slut 

bestämdes att den kvalitativa metoden var adekvat när man vill ha mer kunskap och förståelse 

om människors livssituation. Den kvalitativa metoden var användbar eftersom den hjälper att 
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på syn på social kunskap, mening, verklighet och sanning (Kvale, 1997:17). Allt detta kan 

uttryckas genom en dialog med behandlarna och män som har haft prostatacancer för att få en 

uppfattning om deras livsvärld. Med livsvärld menas människans subjektiva förmåga att som 

medlem i en kulturkrets och i en språkgemenskap tolka och typifiera de erfarenheter som 

ständigt strömmar mot henne (Bäck-Wiklund, 2003:75). Detta var grunden för att försöka 

förstå männens upplevelser av sin prostatacancer i sina egna livssituationer. För att nå detta 

valdes en narrativ metod. Det finns ingen exakt definition av narrativ metod men man kan 

beskriva den som en representation av den processen som sker of a self in conversation with it 

self and with its world over time (Josselson & Lieblich, 1995:33). Genom berättandet görs 

något: förklarar, förnekar eller poängterar, och med hjälp av berättelsen ges form och mening 

åt världen och upplevelserna. Den narrativa metoden skiljer sig inte från den kvalitativa men 

den kräver mer reflekterande arbete om berättelsens form och mening (Hydén, 1997:16).  

Metoden är lämplig när kunskap om individens uppfattning om sin egen identitet eftersträvas. 

Intervjupersonerna får tid och utrymme att berätta och viktigare än bra formulerade frågor var 

att uppmuntra till berättande (Hydén, 1997:34). Intervjuerna med behandlarnas hade som 

syftet att få deras perspektiv på männens berättelser. Dessa intervjuer hade en 

halvstrukturerad design som utgick från övergripande teman, men samtidigt tillät 

informanterna att utveckla svaren på frågorna. De valda temana är: familj, socialt 

liv/omgivning/fritid, arbete och behandlingar. Frågan om identitet och copingstrategier 

analyseras under varje tema.  

 

2.2. Förförståelse 

Författarens arbete med cancerpatienter under sommaren 2005 och författarens erfarenheter 

från arbetet inom äldreomsorgen har påverkat valet av ämne. Kunskap om de skillnaderna 

som finns ifråga om hur män och kvinnor reagerar och hanterar situationen när de får en 

cancer diagnos är nödvändig. Intresset väcktes för att undersöka detta just för 

prostatacancerpatienter. Förvånande nog fanns det inte så mycket utforskat om detta, 

informationen var mycket begränsad. Detta blev en utmaning och efter intensivt sökande efter 

material, hittades till slut tillräckligt med litteratur som innehöll studier av mer eller mindre 

relevans för uppsatsens frågeställningar. Litteratur bekräftar vikten av att känna till 

könsskillnader för att ge ett bättre utformat psykosocialt stöd och bättre utformad hjälp till 

manliga cancerpatienter. Under socionomutbildningens gång går man igenom olika teorier 

som är nödvändiga att känna till när man ska arbeta som socionom. Denna kännedom har 

underlättat valet av teoretiska verktyg i analyserna.  Sökandet efter tidigare studier har lett till    
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läsning som bidragit till valet av de teman som intervjuerna tar upp och samtidigt bidragit till 

analysen av empirin. Sammanfattningsvis har författarens yrkeserfarenheter haft betydelse för 

val av ämne och författarens förförståelse och tolkning av det empiriska materialet varit 

påverkad av såväl av den valda teoretiska bakgrunden som av kunskapen från de tidigare 

studierna på området. 
 

2.3. Vetenskapsfilosofisk position 

Två positioner vägleder och genomsyrar hela arbetet: den fenomenologiska och den 

hermeneutiska. Bäck-Wiklund (2003:74) menar att en beskrivning av det mänskliga 

medvetandets sanna natur utan förutfattade meningar och intellektualiserade värderingar, 

hjälper människor att nå den absoluta sanningen. Med fenomenologi menas ”att man söker 

förstå de sociala fenomenen utifrån aktörernas egna perspektiv, beskriver världen sådan som 

den upplevs av subjekten och förutsätter att den relevanta verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är” (Kvale, 1997:54). Dess fokus ligger på intuition och medvetande. 

Medvetandet är det som gör att människor kan känna igen och identifiera de flesta intryck de 

erfar och som kommer till dem i en situationsbunden och partikulär form (Bäck-Wiklund, 

2003:74). 
 

Hermeneutiken innebär en studie av mänsklig kulturell verksamhet genom tolkning av texter 

som syftar till att upprätta gemensam förståelse. Intervjuerna omfattar den mänskliga 

livsvärlden som uttrycks genom en muntlig berättelse som senare förvandlas till en text som 

kommer att tolkas. Resultaten är en dialog mellan forskaren och texten, där reflektion över det 

som undersöks stimuleras. Tolkningen av texten sker enligt hermeneutiken genom en cirkulär 

dynamisk process där delarna d v s de olika temana kan så småningom förvandlas till en 

helhet (Kvale, 1997:49-53).  

 

Båda de nämnda positionerna hade en motiverad plats i undersökningen. Den 

fenomenologiska ansatsen innebar en klargörande syn på de omständigheterna som framträder 

i livet för män med prostatacancer. Objektivitet uppnås i undersökningen genom studiet av 

medvetna tankar, känslor och handlingar hos de intervjuade männen. Den hermeneutiska 

metoden var användbar i tolkning av intervjuerna och för att kunna se helheten i de 

intervjuades berättelser. Att två av de intervjuade var behandlare kan ha påverkat 

objektiviteten då deras beskrivningar av männens upplevelser utgick från deras egna 

tolkningar av dem. 
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2.4. Urval  

Sökning av information har ägt rum via databaser (PubMed, Diva, Artikelsök, Libris och 

Miks) för urval av litteratur om ämnesområdet. Dessutom har kontakten med Cancerfonden 

tagits för att få ytterligare information. Målgruppen för intervjuerna var män som har haft 

prostatacancer samt professionella som arbetat med män som har haft prostatacancer. Syftet 

var att integrera både männens och behandlarnas perspektiv. Det kallas för triangulering av 

datakällor enligt Larsson (2005:34). Två män valdes efter att kontakt med dessa förmedlades 

av en organisation. Dessutom intervjuades en läkare och en kurator som har arbetat med den 

här typen av patienter. Kontakten med läkaren och kuratorn skedde genom en sjuksköterska 

som arbetar på Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset. Efter att ha samlat in 

namnen på intervjupersonerna kontaktades dem per telefon och allmänt förklarades för dem 

syftet med uppsatsen. De gav då sitt första samtycke till att delta i undersökningen. Därefter 

skickades ett brev som innehöll ytterligare förklaringar och där rätten att avstå från 

intervjuerna och rätten till anonymitet poängterades (se bilaga 1). Några dagar senare blev de 

uppringda för att bestämma tider och platser för intervjuerna.  

 

2.5. Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom att intervjua behandlarna på sina arbetsplatser och att 

intervjua de två männen som hade haft prostatacancer, en av dem i universitetets lokaler och 

den andra i sitt hem. Under själva intervjutillfället fick behandlarna frågor om de valda 

temana (se bilaga 2) inklusive frågor som rörde identitet och copingstrategier. Männen 

däremot fick lappar med de områden som var centrala för studien: livssituation före 

diagnosen, familj, socialt liv, arbete samt identitet och copingstrategier (se bilaga 3). Dessa 

lappar fick männen ordna som de tyckte var bekvämare för dem. De uppmanades även att ta 

bort någon av lapparna om de tyckte att just det temat var för jobbigt att berätta om, men 

ingen lapp togs bort. Det kan vara påfrestande att berätta om upplevelserna kring en 

prostatacancerdiagnos. Av detta skäl bestämdes att intervjun med männen vid två tillfällen 

istället. Den andra träffen var en sorts uppföljande samtal som innehöll frågor om 

välbefinnande efter den första intervjun och en möjlighet för författaren att få klargöranden 

kring otydliga tankar och känslor i berättelsen. Det gavs även tillfälle för männen att ställa 

frågor angående intervjun eller uppsatsen. I slutet av intervjuerna uppmanades alla fyra 

intervjupersoner att ta kontakt med författaren om de skulle känna för det.  
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De intervjuade männen kunde inte minnas exakt vad som hände med dem i anslutning till 

cancerdiagnosen men de händelserna som har varit relevanta för dem själva illustreras genom 

citaten. Beträffande behandlarna är det viktigt att poängtera att de inte träffade männen i 

samband med deras diagnos och de första reaktionerna i samband med det. Kuratorn hade 

ringa erfarenhet av prostatacancerpatienter. Den narrativa metoden, med möjligheten för de 

intervjuade att utveckla vissa svar, har inneburit att männen har berört vissa teman mer än 

andra. 

 

2.6. Dataanalys 

Samtliga intervjuer spelades in på band. Intervjuerna med behandlarna tog ungefär en timme 

medan intervjuerna med männen tog cirka en och en halv timme (se bilaga 2 och 3). Efter 

varje intervjutillfälle har transkribering skett med hjälp av en meningskoncentrering 

inspirerad av den fenomenologiska vetenskapliga positionen. Det innebär att långa uttalanden 

pressas samman i kortare uttalanden, så att det som sagts omformuleras i få ord (Kvale, 

1997:174). Detta har varit tillämpligt för den här uppsatsen då den narrativa metoden har 

använts och långa uttalanden förekommit, särskild under intervjuerna med männen. Ett 

narrativt material kan analyseras utifrån olika dimensioner. I den aktuella analysen har en 

innehållsanalys använts vilket innebär att fokus har legat på vad individen säger under 

berättelsens olika delar, strukturerade i olika teman (Lieblich, 1998:112). Behandlarnas 

intervjuer indelades i teman för att organisera det empiriska materialet genom 

meningskategorisering. Det innebär att uttalanden kodas i kategorier, att intervjun reduceras 

till teman. Dessa teman har formats i förväg innan intervjuerna genomfördes med stöd av 

litteraturen och från författarens egen förförståelse (Larsson, 2005:106; Kvale, 1997:174). 

Syftet var att skapa teman nära upplevelserna av livssituationen, identiteten och 

copingstrategier som männen har använt för att klara livet i fortsättningen.  

 

Vidare har analysen av data tillämpat så kallad meningstolkning som enligt Kvale (1997:174) 

”går utöver struktureringen av de manifesta innebörderna i en text till djupare och mer eller 

mindre spekulativa tolkningar av texten”. I själva skrivarbetet har återgivits exakta 

innebörden i citaten. Figur 1 illustrerar tillvägagångssättet i tolkningen av de fyra valda 

temana, inklusive det sista temat (behandlingar) som skapades efter intervjuerna. Samtliga 

teman kopplades till frågan om identitet och de copingstrategier männen använder. Under 

intervjuerna upptäcktes att dessa två dimensioner återkom under varje tema. Vidare 
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analyserades de med stöd av de tidigare studierna, det psykodynamiska perspektivet, 

kristeorin samt copingteorin.  

 

 
                                                                                                                    Tidigare studier 
                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 Psykodynamiska teorin 
 
 
Figur 1.                                                                                                           Kristeorin 
 
 
                                                                                                                                              Copingteorin  
                                                                                                                        

     Familj 

   Socialt liv 

     Arbete 

     Identitet 
    Strategier 

Behandlingar 
 

 

 

2.7. Reliabilitet 

Forskningen, i synnerhet kvalitativ, kan i olika grad påverkas av undersökarens förförståelse 

och subjektiva förväntningar då undersökaren själv det huvudsakliga ”mätinstrument” (Ruth 

1991:283). Det är avgörande för reliabiliteten att undersökaren/forskaren vill och kan uppfatta 

alla relevanta kvaliteter i det studerade fenomenet. Utöver detta kan olika faktorer, 

exempelvis att undersökaren är en kvinna och informanten en man, påverka 

kommunikationen och leda till begränsningar eller förvrängningar av den insamlade 

informationen (Ruth, 1991:284). Öppenheten från undersökaren i kvalitativ metod är en 

fördel när man vill komma åt en djupare förståelse av ett fenomen eller problem. Öppenheten 

har beaktats genom användningen av halvstrukturerade frågor till behandlarna och genom 

användningen av narrativ metod i intervjuerna med männen. Intervjupersonerna har fått 

tillfälle att uttrycka det som de tyckte var särskilt viktigt under intervjuerna. Berättandet har 

då uppmuntrats på ett sätt som har resulterat i långa beskrivningar av de upplevelserna som 

männen haft efter sin diagnos. Under det andra intervjutillfället med männen ställdes liknande 

frågor som vid första tillfället och frågor om de områden som var lite oklara. Detta utgör 

ytterligare kontroll av reliabiliteten (Kvale, 1997:124). Däremot saknas de intervjuades 

bekräftelse på om de tolkningarna författaren gjort av de inspelade intervjuerna stämmer med 

det som intervjupersonerna ville formulera.  
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För reliabiliteten är det viktigt att vara klar över och precisera problemet undersökaren vill 

studera (Ruth, 1991:285). Syftet och frågeställningarna som beskrevs i början av uppsatsen 

uppfattar författaren som klara och preciserade vilket bidragit till att inrikta undersökningen 

på specifika områden. Vidare har processen hur undersökningen har gått till förklarats i 

metodkapitlet så att andra undersökare kan granska tolkningen av materialet. Syftet med detta 

har varit att erhålla intersubjektivt tillförlitliga resultat (Kvale, 1997:165).  

 

2.8. Validitet 

Enligt Kvale (1997:215) är en undersökning valid när det finns ett samband mellan det 

undersökaren vill studera och den metoden som används. Den kvalitativa metoden var 

avgörande för denna undersökning då upplevelserna av prostatacancer skulle studeras och 

information om männens livsvärld var av betydelse. För att erhålla rikligt med information 

har intervjupersonerna uppmuntras att beskriva det som studeras med långa och utförliga 

kommentarer. I resultatkapitlet illustreras resultat och tolkningar med exakta citat från 

intervjupersonerna. Ruth (1991:288) menar att etiska aspekter kan förekomma i frågan om 

validitet. I planeringen av undersökningens har det genomgående gjorts överväganden som 

rört etisk frågor i samband med undersökningens genomförande.  

 

2.9. Generaliserbarhet 

Syftet med uppsatsen har inte varit att generalisera eftersom det finns en medvetenhet om att 

det finns skillnader på hur varje man upplever sin prostatacancer. I den använda kvalitativa 

metoden var representativitet inte det centrala utan det var balansen mellan det som studeras, 

de teman som fanns i materialet och det som fanns bakom dessa teman som var intressant 

(Ruth, 1991:289). Kvale (1997:210) beskriver en rad av olika former av generaliseringar som 

karakteriserar den kvalitativa forskningen. Undersökningen bestod av en naturalistisk 

generalisering som framgår ur en tyst kunskap som verbaliseras och därmed övergår till 

påståendekunskap. Resultaten från den aktuella undersökningen har bidragit till att synliggöra 

tyst kunskap om upplevelser av prostatacancer för byggande av ytterligare erfarenheter.  

 

2.10. Triangulering 

Med triangulering menas att ett fenomen undersöks ur olika synvinklar för att bestämma dess 

exakta placering (Kvale, 1997:198; Larsson, 2005:34). I den nuvarande undersökningen har 

empirin samlats in genom olika källor: en läkare, en kurator och två män som haft 
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prostatacancer. Anledningen till det var att kunna integrera behandlarnas och männens 

information. Männen har även blivit intervjuade ytterligare en gång för att få en mer ingående 

beskrivning av deras upplevelser än vad som är rimligt att anta att man får vid endast ett 

intervjutillfälle (Larsson, 2005:121). I analysen av resultaten har ett multidimensionellt 

perspektiv tillämpats som inkluderat det psykodynamiska perspektivet, kristeorin och 

copingteorin. Uppsatsen är också genomsyrad av såväl den fenomenologiska och den 

hermeneutiska vetenskapliga positionen. Denna form av trianguleringen har förhoppningsvis 

bidragit till en reliabel och valid studie.  

 

2.11. Etiska ställningstaganden 

Att penetrera andras livsupplevelser kan väcka en del motstridiga känslor hos de 

medverkande. Av detta skäl har undersökningen genomförts med hänsyn till etiska aspekter 

där både sekretess och samtycke har beaktats (Kvale, 1997:104). I samband med de första 

kontakterna förklarades både muntligt och skriftligt (se bilaga 1) syftet med uppsatsen, 

information gavs om konfidentialitet och anonymitet samt om rätten att avbryta sitt 

medverkande före intervjun, medan denna pågick eller rent generell sitt deltagande i 

undersökningen. En källa till konflikt kan vara att forskarens skyldighet/ansvar att inte skada 

eller kränka den intervjuade personen och intervjuarens behov av kunskap strider mot 

varandra. Att minnas kan väcka ångest hos den intervjuade och det krävs därför en balans 

mellan dessa båda två aspekter. Enligt Kvale (1997:142) kan informanter ha fördröjda effekter 

av att ha deltagit i intervjun. Med tanke på detta valdes i enlighet med den narrativa metoden 

att träffa männen två gånger istället för en samt att erbjuda dem att kontakta författaren när 

som helst. Förmodligen var den narrativa metoden en förutsättning för en mer ömsesidig 

dialog mellan intervjuaren och intervjupersonen. Intervjuerna där en läkare och en kurator 

deltog har präglats av samma etiska ställningstaganden. Ambitionen under hela processen har 

varit, förutom att skaffa information, att visa respekt för det privata och för den integritet som 

intervjupersonerna har rätt till. 

 

2.12. Studiens begränsningar 

Den första och kanske den största begränsning för genomförandet av undersökningen var den 

begränsade forskningen som finns omkring upplevelser av prostatacancer i relation till familj, 

socialt liv och arbete. Den litteratur som tar upp frågor som gäller upplevelser av 

prostatacancer var relaterad till upplevelser av impotensen och inkontinensen. Andra aspekter  
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än de fysiska är viktiga då de påverkar männen både fysisk som psykisk. Trots att sökande av 

tidigare studier om prostatacancer har gjorts internationellt har få studier hittats och i vissa fall 

har de ej gått att få tag i. 

 

Mäns upplevelser av att leva med prostatacancer innehåller känsliga aspekter som kan 

innebära att intervjutillfället påverkade dem på ett negativ sätt. Detta kan ha varit orsaken till 

att kontakten förlorades med en man i början av undersökningen. Detta innebar att det 

krävdes kontakt med ytterligare en person. Konsekvensen var att planeringen drog ut på tiden. 

 

Att intervjua flera män med prostatacancer hade varit önskvärt för att få mer rik information. 

Det skulle ha varit intressant att även ha intervjuat män från andra kulturer. Det kunde ha 

möjliggjort en jämförelse om hur copingstrategier används beroende på vilken kultur männen 

kommer ifrån. De två män som intervjuades var ganska öppna i sin framställning av hur 

prostatacancer kan upplevas. Intervjuer med män av mindre öppen karaktär hade också varit 

önskvärt deras upplevelser och hantering av sjukdomen kan ha skiljt sig från de intervjuades.  

 

I analysen av de data intervjuerna genererade användes tre teorier som utgångspunkt: den 

psykodynamiska teorin, kristeorin och copingteorin. Eftersom upplevelserna av 

prostatacancer också kan ha en existentiell dimension kunde det existentiella perspektivet ha 

tillfört ytterligare analyserna värde. 

    

2.13. Metoddiskussion 

Valet av ämne för denna uppsats är väl grundat då det i stor utsträckning saknas forskning om 

hur upplevelserna av prostatacancer påverkar drabbade mäns livssituation och identitet. En 

svårighet med den valda metoden har varit att begränsa informationen, resultaten omfattar 

många delar i männens liv samtidigt. Den valda metoden var ett försök till att hitta mening i, 

och att förstå männens egen verklighet. I tolkningarna var avsikten att fokusera på de mest 

relevanta upplevelserna (Kvale, 1997:34). Fördelen med den narrativa metoden är att man 

finner en kontinuitet och ett sammanhang i den enskilda berättelsen (Lieblich, 1998:7). En 

nackdel kan ha varit att de intervjuade männen blev förvirrade under själva berättandet då 

temana gick in i varandra. Att visa lappar med olika teman för dem om de områden som 

skulle tas upp var ett försök att förhindra detta. Författarens roll var då att lyssna med intresse 

och vara aktiv genom att bekräfta och uppmuntra dem att prata samt ställa nödvändiga frågor.  
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Författarens brist på erfarenhet av att använda denna metod kan ha påverkat resultaten. Det 

hade varit önskvärt att intervjua fler män med prostatacancer som hade bidragit till en större 

täckning av ämnesområde. Men intervjuerna med behandlarna har till viss del hjälp till detta.  

  

3. Teoretiskt perspektiv 
Här beskrivs de teoretiska perspektiven som kommer ligger till grund för tolkningen av den 

insamlade empirin. Avsikten med att använda en multidimensionell strategi var att på ett på 

ett strukturerat sätt analysera empirin utifrån olika perspektiv. Perspektiven är 

individfokuserade och ger en kunskap och förståelse av möjliga upplevelser efter en 

prostatacancer diagnos. Avslutningsvis redogörs för hur dessa tre teorier förhåller sig till 

varandra.  

 

3.1. Psykodynamiskt perspektiv 

Det psykodynamiska perspektivet beskriver och förklarar bland annat personlighetens 

utveckling genom erfarenheter och upplevelser under uppväxten.  Det finns ett intresse att 

studien ska öka kunskapen om hur männen som har/har haft prostatacancer upplever sin 

situation och vilken roll personligheten och tidigare upplevelser spelar in i detta avseende. 

Vid en cancerdiagnos kan gamla upplevelser väckas och även påverkas på ett positiv eller 

negativ sätt i den nuvarande situationen. Centralt för perspektivet är det omedvetna som är en 

inre källa och drivkraft och som utan att vi är medvetna om det styr en del av vårt beteende en 

stor del av vår tid. Vårt medvetande däremot styr vårt beteende genom våra tankar (psykisk 

determinism). Medvetenheten och beteendet påverkar och påverkas även av människors 

sociala omgivning (Dewald, 1995:59; Payne, 2002:111). Dewald (1995:64) tar också upp 

betydelsen av förstärkningen av anpassningsmönster som individen får från omgivningen.  

 

Den psykodynamiska Personlighetsteorin utgår ifrån att människor utgör ett komplex av 

drifter som bildar detet, där psykiska och fysiska behov tillfredställs. Jaget (ego) är en 

uppsättning pragmatiska idéer om hur vi kan förstå och manipulera omgivningen. 

Jagutvecklande sker i ett intimt samspel med omgivningen och viktigt i denna process är 

relationen till den egna kroppen. Detta kommer att relatera till hur män med prostatacancer 

uppfattar sin kropp under sjukdomen. Överjaget (superego) utvecklar mer allmänna 

moralprinciper som styr jaget (Payne, 2002:113). Jaget arbetar efter realitetsprincipen som 

innebär individens bedömning av en total situation för att till slut välja ut och bedöma den  
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lämpliga reaktionen, något som sker med sikte på vad som är bäst på lång sikt till gagn för 

hela individen (Dewald, 1995:16-25). Stevens (1998:339-344) definierar jaget som en 

psykologisk struktur som omfattar och organiserar många av det mentala livets funktioner och 

processer (minne, perception, motorik, alla sinnen och försvarsmekanismerna). Jaget är både 

ett kunskapsobjekt och ett centrum för medvetna upplevelser som är subjektiva. Dessa 

upplevelser skapar en inre verklighet som hjälper oss att hantera yttervärlden. Dynamiken 

som sker under hela livet mellan de olika upplevelserna och vår inre struktur gör att jaget 

förändras. Med stöd av detta kan vi förstå hur denna process går till hos de cancersjuka 

männen. Männen som får prostatacancer försöker utifrån sina upplevelser hantera sin 

livssituation och yttervärld på bästa sätt.  

 

En annan viktig del av perspektivet är hur tidiga barnupplevelser spelar roll för människans 

känslomässiga utveckling. Förmåga att hantera objektrelationerna skapas från tidig ålder. 

Objektet kan vara en person eller ett ting, som fyller en känslomässigt viktigt funktion i 

individens liv. Det handlar om individens egen värld med inre objekt som liknar de människor 

i omgivningen (Stevens, 1998:327). Senare i livet kan dessa förse individen med 

identifikationsobjekt som har en påtaglig inverkan på den typ av psykologiska mekanismer 

som individen kommer att använda i sina försök till konfliktlösning och anpassning (Dewald, 

1995:120-122). Teorin om objektrelationer är viktig för den aktuella undersökningen då en 

cancerdiagnos kan leda till förlust av ett objekt när t ex man går igenom en operation, men 

också en förlust av den gamla identiteten kan upplevas som förlorad. Ett begrepp som också 

har behandlats inom psykoanalysen är sorg, som förutom att vara en reaktion på en 

närståendes död anses vara en reaktion på alla typer av förluster (Payne, 2002:116). Vid en 

prostatacancerdiagnos kan en man ha känslor av övergivenhet som när man förlorar någon 

eller någonting och sorg är en möjlig reaktion på detta. Människan har ett stort behov av att 

uppleva kontroll över vår tillvaro. Redan som barn har lärt vi oss att behärska vårt liv och att 

övervinna kaos. Cancerbeskedet kan vara ett ”jaghot” då det är ett hot mot både den fysiska- 

och den psykiska existensen.  

 

Av betydelse är hur jaget hanterar konflikter. Stora delar av jaget är fördolt för oss och därför 

kan subjektiva upplevelser ha omedvetna motiv och försvar (Stevens, 1998:340). När jaget 

och överjaget vill ta kontroll över detet kan resultaten vara att man känner ångest och för att 

hantera den använder jaget olika försvarsmekanismer. Dessa är användbara att känna till för  
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förståelse av de olika försvarsmekanismerna som männen kan använda efter en 

cancerdiagnos. Vid en livshotande sjukdom som prostatacancer konfronteras individen med 

sin egen död och en förnekande reaktion kan bli aktuell. Förnekandet är stressframkallande 

och kan på långsikt ha som konsekvens att utveckla ångest, depression, mardrömmar, 

isolering eller bitterhet (Davidsen-Nilsen, 1991:196). Det jaget gör under påfrestningar och 

motsägelser är att upprätthålla ett tillstånd av anpassning inom den psykiska apparaten och i 

detta fall anpassning mellan män med cancer och dess omgivning (Payne, 2002:114; Dewald, 

1995:43-58). Identifikation som även är av intresse för uppsatsen, är en försvarsmekanism 

som innebär att individen förändrar sina psykiska processer i ett försök att klara av sina 

relationer till objekt i omgivningen. Denna försvarsmekanism medför en selektiv eller partiell 

internalisering och förändring genom att efterlikna objektet i fråga om mera begränsade eller 

speciella attityder, aspekter, funktioner och beteenden. Processen sker i sin rena form på det 

omedvetna planet. Man kan skilja på olika delaspekter av identiteten, såsom kroppslig, 

sexuell, ideologisk, social och intellektuell identitet. Identiteten består i första hand av 

medvetenheten om sitt eget jag, d v s upplevelsen att vara levande (vitalitet), att det finns en 

skarp gräns till andra (demarkation), att själv bestämma över sina tankar och handlingar 

(aktivitet), att i grunden vara densamma trots de förändringar som inträffar under livet 

(kontinuitet) och att bara ha ett jag (integritet). I andra hand består identitet av medvetenhet 

om den egna personligheten. (Dewald, 1995:54; Cullberg, 2003:73; nationalencyklopedi, 

1992:342). Detta begrepp kommer att tas upp under undersökningen då syftet är att studera 

om identiteten på något sätt blir påverkad av när männen får diagnosen prostatacancer. 

 

3.2. Kristeorin 

Teorin har sina rötter i den psykodynamiska psykologin. Teorin gör en beskrivning av den 

traumatiska krisen och livskrisen. För denna studie är den traumatiska krisen av betydelse då 

diagnosen prostatacancer försätter männen i en livskris som utlöser frågor om männens hela 

livssituation. Enligt Cullberg (2003:19) definieras en traumatisk kris som individens reaktion 

på en yttre händelse av en sådan art att den förändrar individens orientering i livet. Detta är en 

individuell upplevelse som påverkas av levnadsomständigheter samt personligheten. På 

samma gång kan upplevelsen kännas som ett hot mot individens fysiska existens, sociala 

identitet, trygghet och livsmål. I Weisaeth och Mehlum (1997:231) anses att egna och andras 

reaktioner på sjukdom utgör den viktigaste komponenten som bestämmer de långsiktiga 

konsekvenserna. Människor i kris är mer benägna att ta emot hjälp än dem som inte är i kris  
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(Payne, 2002:148). Denna teori kommer att användas för att analysera männens och även 

deras närmaste krisreaktioner just när de får sin cancerdiagnos och få kunskap om hur de 

hanterar denna upplevelse av förlust och hot mot trygghet och självkänsla. 

 

Cullberg (2003:117) beskriver den traumatiska krisen som en ”existentiell utmaning” där 

upplevelserna berör de känslomässiga förutsättningarna för att vara människa. Känslor och 

tankar kan förekomma vid en prostatacancerdiagnos som väcker existentiella frågor. Hur har 

jag levt? Vem, vad är viktigt för mig? Hur länge har jag kvar? Hur blir det med min familj? 

Den här delen av teorin kommer att ge en ökad förståelse för hur känslor och tankar som 

männen har påverkar den nya situationen och hur dessa påverkar den inställningen de har till 

sjukdomen. Sjukdomen framkallar ofta skuldkänslor, frågor som rör identitet, separations- 

och överjagångest men också försvar mot det som hotar. Känslorna som man kan få i 

samband med en krissituation förklaras här nedan i motsatspar:  

 

 Självkänsla-självförkastelse, som kan vara orsak till känslor av skuld och destruktivitet.  

 Samhörighet-övergivenhet, handlar om en inre smärta av i sorg och tomhet. 

 Meningsupplevelse-meningslöshet, då man tappar känslan för tillvarons mening.  

 Kaos när hotet om att det självklara i tillvaron kan ryckas bort kommer alltid att finnas 

kvar. 

 

Att drabbas av en livshotande sjukdom som prostatacancer är inte att drabbas av en kris som 

man kan reagera på och arbeta sig igenom utan det handlar om en situation där kriser 

upprepar sig i och med nya traumatiska händelser. Ju mer framgångsrikt arbetet med tidigare 

problem har varit, desto fler problemlösningsstrategier har individen tillgång till, och därmed 

minskar risken för aktiva kristillstånd (Payne, 2002:148). Att få en livshotande diagnos 

innebär en serie av trauman under sjukdomsförloppet. Inläggningen på sjukhuset innebär en 

separation från familjen som kan medföra att grundtraumat intensifieras och förstärks 

(Cullberg, 2003:157). Även en operation där man tar bort ett organ betyder separation. För en 

människa med en kronisk sjukdom betyder bearbetningsfasen ett accepterande av tanken att 

leva med ett handikapp och inlärningen av nya sociala roller (Cullberg, 2003:155). Kristeorin 

delar upp reaktionerna på det som inträffar i fyra faser. Dessa faser är användbara för att 

kunna analysera männens krisreaktioner: 
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1. Chockreaktionsfasen. Kan vara från ett ögonblick till några dygn och innebär att 

individen med all sin kraft håller verkligheten ifrån sig. 

2. Reaktionsfasen. Börjar då den drabbade tvingas öppna ögonen för det som inträffat. 

Det sker en omställning i den psykiska apparaten vars syfte är att integrera 

verkligheten på ett funktionellt sätt. Försvarsmekanismer mobiliseras och individen 

försöker finna en mening och struktur med det inträffade. Fasen utgör tillsammans 

med chockfasen krisens akuta fas. 

3. Bearbetningsfasen. Då börjar individen vända sig emot framtiden. 

4. Nyorienteringsfasen. Det inträffade utgör ett ärr som alltid kommer att finnas där men 

”som inte behöver hindra livskontakten”. Fasen innebär en fullständig återhämtning. 

 

3.3. Copingteorin 

I Wisaeth och Mehlum (1997:234) noteras att människor nuförtiden får mycket information 

om alla möjliga faror men lite upplysningar om hur de kan bemästra dessa. Coping har en 

direkt anslutning till kristeorin. Hutchison (2003:197) definierar coping som en ansträngning 

individen gör för att bemästra de påfrestningar stressen innebär. I den ansträngningen spelar 

tankar, känslor och handlingar en viktig roll. Bemästrande kan medföra en känsla av kontroll 

över situationen, men som inte alltid stämmer med verkligheten. Coping består av olika 

strategier som kan vara aktuella när individen skadas, känner hot eller upplever utmaningar. I 

litteraturen diskuteras att uppmärksamheten inte ska läggas vid vilken copingstrategi 

individen använder utan vid hur många strategier som finns i individens repertoar 

(Antonovsky, 1996:174). En av frågeställningarna i undersökningen är användningen av 

copingstrategier då männen drabbas av prostatacancer, vilken typ av strategier männen 

använder och på vilket sätt dessa hjälper männen. Den upplevda krissituationen vid en 

cancerdiagnos kan tvinga individen till att använda olika sorters individuella 

anpassningsmetoder. Det kan handla om allt från att fly och undvika till ett accepterande och 

försök att bemästra stressen som situationen medför.  

 

Stress är ett begrepp som teorin om coping tar upp. Stress definieras som ett stimuli, en 

respons och en intervention som är kopplad till de individuella strategierna i en viss situation 

(Jacobsen, 1991:147). Stress aktiveras inte bara av fysiska påfrestningar utan också av 

psykiska och sociala. En stressor är alltså något i en situation som framkallar stress. Det är 

viktigt att betona att det inte är situationen i sig som är stressframkallande, utan mycket 
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hänger på hur människan tolkar situationen med olika reaktioner som följd. Antonovsky 

(1996:182) menar att beteende och innehållet i de resurser man väljer för att hantera stressorer 

alltid formas av en individs kultur. En cancerdiagnos är stressframkallande och avgörande att 

veta är hur män med prostatacancer tolkar den utifrån sin egen situation. Hutchison tar upp 

olika sorters coping:  

 

 Biologisk coping som handlar om en anpassning på det biologiska planet och som sker 

genom en ”justering” (Hutchison, 2003:197). Anpassningen uppstår från tre stadier: 1) 

Alarm: kroppen blir medveten om ett hot. 2) Motstånd: kroppen strävar efter en balans i 

reaktionen. 3) Utmattning: om kroppen inte finner balans medför en sort av 

copingmekanism som t ex blodtryck, hjärt- eller magproblem.  

 

 Psykologisk coping tar upp både omedvetna och medvetna försvarsmekanismer 

(Hutchison, 2003:199). Förmågan till coping kan ses som individens karaktärsdrag eller 

som ett tillstånd individen befinner sig i. I den första situationen (karaktärsdrag) ses 

försvarsmekanismerna som ett inlärt beteende, i den andra situationen (tillstånd) ses 

copingstrategier som en process som förändras i olika situationer och över tid. Det är 

naturligt att en cancerdiagnos kan medföra en psykologisk påfrestning hos individen och 

för att nå en balans är det inte konstigt att han använder sig av olika mekanismer. Att 

känna till dem ökar förståelsen för den kognitiva processen som uppstår hos individen vid 

anpassning och bearbetning av situationen. Coping är en process som består av både en 

kognitiv och en beteendeaspekt. De påfrestningar som en exempelvis en cancerdiagnos 

innebär aktualiserar hur individens handlande (beteendeaspekten) är beroende av hur 

tolkningar och värderingar (kognitiv aspekten). Copingstrategier kan vara 

problemfokuserade och emotionellt fokuserade (Hutchison, 2003:201). Dessa kan 

användas samtidigt beroende på hur situationen tolkas, de kan stödja varandra men även 

hämma varandra. Problemfokuserade coping har likheter med problemlösning. Denna 

coping kan rikta sig mot omgivningen genom att förändra t ex resurser, förändra 

omgivningens tryck eller rutiner. Eller riktar sig till självet genom att motivera sig till att 

utveckla nya sätt att bete sig eller lära sig nya färdigheter såsom att söka kunskap, 

information, måna om sig själv och sitt välmående samt spendera tid tillsammans med 

familjen. Medan emotionellt fokuserade coping kan vara att söka stöd hos andra, försöka 

vara duktig, förlita sig på ödet eller att önsketänka.  
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 Relationscoping tillhör egentligen den emotionella stresshanteringen. Individen tenderar 

att försöka bry sig lite extra om sin omgivning och vara mån om den. Relationerna 

individen söker sig till är sådana som är positiva för dem själva (Hutchison, 2003:202). 

 

 Social coping omfattar inte bara i vårt nära sociala nätverk utan även alla människor som 

vi mer eller mindre umgås med och som vi interagerar med genom att utbyta erfarenheter 

(Hutchison, 2003:205). 

 Normal och onormal coping är av betydelse här då de människor som är kring männen är 

observanta på de copingstrategier som han använder eftersom det kan uppstå situationer 

som för honom försvårar bearbetning av sin sjukdomsdiagnos (Hutchison, 2003:209).   

    

3.4. Teorierna i förhållande till varandra 

Att undersöka ett fenomen kräver en teoretisk hållning som förutsättning för en verifikation 

(Kvale, 1997:220). Tanken bakom användningen av det psykodynamiska perspektivet, 

kristeorin och copingteorin är att utifrån olika synvinklar och växlandet mellan dem försöka 

hitta ett sammanhang där teorierna kan definieras eller smälta ihop med varandra (Kvale, 

1997:195). Dessa teorier är som sagt individfokuserade och kompletterar varandra i den 

bemärkelsen att både kristeorin och copingteorin är grundade i det psykodynamiska 

perspektivet. Teorierna kommer att ge en bild av hur personligheten, medvetande, tankar och 

känslor av män med prostatacancer spelar in i familje-, social-, arbets- och 

behandlingssituationen. Samtliga teman kommer att analyseras av alla tre teorier medan 

analysen av identiteten görs utifrån det psykodynamiska perspektivet och 

anpassningsstrategierna analyseras utifrån copingteorin. Inom socialt arbete ger användningen 

av multidimensionella perspektiv möjlighet till en mer allsidig analys av olika sociala 

processer och problemområden (Larsson, 2005:25). Kombinationen av teorierna kommer 

även att visa komplexiteten i männens upplevelser av prostatacancer.        

 

4. Resultat och analys 
Detta kapitel ägnas åt redovisningen av empirin med utgångspunkt i de teman som redan 

nämnts. Resultaten tolkas utifrån tidigare studier och de valda analysverktygen d v s det 

psykodynamiska perspektivet, kristeorin och copingteorin.  
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Med livssituation menas de situationer som män med prostatacancer upplever som viktiga i 

sina liv när de drabbas av sin sjukdom. De första tre teman: familj, socialt liv/omgivning/fritid 

och arbete valdes av författaren innan intervjupersonerna träffats. Det sista temat, 

behandlingar, togs upp av samtliga intervjupersoner under deras berättelser och fick därför 

utgöra ytterligare ett tema. Uppsatsens frågor kretsar kring livssituationen. Identiteten och de 

strategier männen har använt för att kunna anpassa sig till den nya situationen utkristalliseras i 

berättelserna. 

 

Här följer en kort presentation av intervjupersonerna. Under skrivandet av resultaten har 

använts fingerade namn (Kalle och Gunnar) på de intervjuade männen och för behandlarna 

skrivs deras yrkesbenämning. 

Läkaren har arbetat med cancerpatienter runt 10 år.  

Kuratorn har arbetat med cancerpatienter runt 3 år.  

Kalle fick sin prostatacancer diagnos för drygt fem månader sedan. Han är en medelålders 

man och jobbar inom en statlig myndighet. Har fru och tre tonåriga barn.   

Gunnar fick sin diagnos 2001. Han är en medelålders man och har jobbat som tjänsteman 

men nu är han pensionerad. Bor med sin sambo och hennes dotter. Har två vuxna barn. 

 

Förkortningar i texten förekommer under samtliga valda citat. Markering med … innebär 

ohörbara delar av intervjun eller att intervjupersoner gör en paus mellan berättelsen. 

Markeringen med […] betyder en sammankoppling av olika citat. Hummanden markeras med 

(hm).  

 

4.1. Tema 1: Familj 

När en man får sin prostatacancer diagnos sätts hela människans system i rörelse och då blir 

även familjen påverkad. Många av de männen som har misstankar om prostatacancer kommer 

till sin doktor för att få beskedet tillsammans med sin partner (vilket Kalle gjorde) eller någon 

nära anhörig, förklarar läkaren. Hon förklarar även att det finns en del män som inte vill 

involvera sin familj när de blir drabbade. Detta kan bero på att man vill skydda familjen från 

den oro man själv känner när man befinner sig i en sådan situation. Lång ifrån alla män som 

får diagnosen har hemmaboende barn men då det blir allt vanligare att relativt unga män 

upptäcker prostatacancer i ett tidigt skede ökar sannolikheten att de fortfarande har sina barn 

hemma. För många kan det bli ett dilemma om hur och när de ska berätta för sin partner eller 
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för sina barn, säger kuratorn. Föräldrar till små barn har svårare att hitta ett bra sätt och ett bra 

tillfälle att berätta om cancersjukdomen. Barnens reaktioner kan vara svåra att hantera 

speciellt när de är små och inte riktigt förstår vad det är som händer (Elmbergers, 2004:32). 

Kuratorn märker detta när hon träffar patienter med cancerdiagnoser och brukar prata med 

dem om detta då hon tycker att: 

 

”…det är viktigt att göra barnen delaktiga för att de känner av vad som händer i familjen 

och för att de inte ska veta det från andra…”  

 

Att välja att vara öppen är att försöka hantera situationen på ett sätt som syftar till att försäkra 

ett emotionellt stöd (Hutchison, 2003:201). Detta var inget problem för Kalle som fick 

beskedet tillsammans med sin fru och de bestämde sig tillsammans för att berätta och vara 

öppna för sina tre relativ vuxna barn:  

 

       ”…den dagen pratade vi om hur öppna ville vi vara för barnen. Barnen är så pass vuxna 

så de hade redan undrat över de blodproverna under lång tid.”     

 

Björklund (1995:17) och Payne (2002:148) menar att män har lättare att prata om sina känslor 

det första dygnet efter krisens början. Resultaten i denna undersökning visar att en del män 

däremot är hela tiden öppna mot familjen när det gäller att tala om sina känslor i relation till 

sin sjukdom. I Elmbergers avhandling (2004:9) var en av männens strategier för att uppnå 

välbefinnande i familjen att delge kunskap om den egna sjukdomen. 

 

När föräldrarna berättar för sina barn om sin sjukdom kan även dem reagera på olika sätt. Det 

är därför viktigt för föräldern att vara beredd på detta och att kunna ta emot barnens reaktion. 

Intervjupersonerna beskriver hur sådana reaktioner kan se ut, men beskriver även hur 

beskedet kan förändra barnens relation till dem som föräldrar. Barnen kan reagera som Kalles 

eller Gunnars barn på så sätt att de skyddar varandra, att de utvecklar en närmare och varmare 

relation till sin förälder eller att de skärper sig om de tidigare varit lite struliga. Vissa av deras 

barn blev tystare eller mer pratsamma än vanligt. Ett annat visade sig ha en positiv inställning 

till förälderns tidiga upptäckt av sjukdomen. Enligt Kalles och Gunnars berättelser upplevde 

de inte att det blev bråk eller konflikter inom deras respektive familjer efter cancerdiagnosen 

utan det var mest oro som förekom över hur pappan/maken skulle klara det. Kalle bestämde 
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tillsammans med sin fru om att prata mycket med varandra efter diagnosen. I NCU:s rapport 

(2002:4) framhålls att män har svår att genom samtal dela känslor och tankar med andra men 

att de har lättare att göra det med en nära anhörig, ofta en partner.  

 

Förutom den oro en cancerdrabbad kan känna inför framtiden, kan oro för sin partner och sin 

familj upplevas. I samband med sjukdomen känner sig männen rädda och oroliga över att inte 

vara den starka i familjen och tanken av att bli beroende av familjemedlemmarna gör att de 

tappar en del av sin självkänsla (Cullberg, 2003:117). Det kan hända att familjen är den som 

märker ett annorlunda beteende hos mannen som han själv inte kan se, så familjen 

uppmuntrar mannen att söka hjälp. Gunnar berättar att det här med att tänka på vad som är rätt 

eller viktigt för familjen hade han med sig innan diagnosen då han genomgick sin skilsmässa. 

Utifrån den upplevelsen anser Gunnar att skilsmässan var mer mentalt påfrestande än själva 

sjukdomen. Det psykodynamiska perspektivet fokuserar tidigare upplevda erfarenheter som 

en grund för konflikthantering och anpassning (Dewald, 1995:120; Johansson & Silfverberg, 

1995:10-16). Med tanke på familjen kunde Gunnar uppleva att diagnosen möjligtvis var 

jobbigare för hans familj än för sig själv: 

 

”De går vid sidan om en och de inte får behandling, de blir inte omhändertagna på 

samma sätt.”  

 

Många familjer vill inte att cancern ska dominera deras tillvaro så de försöker fortsätta med de 

aktiviteter de har haft innan männen insjuknande. En sorts copingstrategi är kopplad till 

relationscoping vilken tillhör den emotionella stresshanteringen (Hutchison, 2003:2002). 

Männen som får prostatacancer kan uttrycka detta genom att bry sig om lite extra om sin 

familj. Enligt nuvarande resultats redovisning och resultaten i Elmbergers avhandling 

(2004:9) strävar männen efter att familjen ska må bra. Det har gått drygt fem månader sedan 

Kalle fick sitt besked och han har inte hunnit känna någon förändring i sin identitet. Men 

Kalle och Gunnar är medvetna om att sjukdomen har påverkat dem på så sätt att de har gjort 

prioriteringar i sina liv. Att ägna mera tid åt familjen ingår som en av de första. I efterhand har 

de även fått ändra vissa rutiner såsom matvanor. Familjerna löser problemen eller använder 

strategier på olika sätt, som gör det möjligt att finna balans och hitta en livsstil för att återgå 

till det normala.  Kalle upplevde under en period en förändring i sitt faderskap. Han tänkte på  
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att han inte ville vara en person som inte kunde springa, som inte kunde hjälpa till att flytta 

saker hemma, som kanske inte skulle vara den pappa som han hade varit: 

   

”Ska jag ligga på sjukhuset, ska mina barn ta hand om mig när jag bara är 49 år. Där 

fick jag en kraftig smällt…mentalt. Jag är inte den kategorin, sjukmänniska, jag är 

kategorin friskmänniska, det var viktigt för mig. Jag vill vara i den kategorin, jag vill att 

mina barn ska säga: nej, han är den som skyddar familjen och är stor och stark alltså. 

Nu börjar det komma tillbaks, men just då var det viktigt.” 

 

Självidealet och den förändrade föräldrarollen var enligt Elmbergers avhandling två aspekter 

som männen upplevde som smärtsamma (2004:9). Identiteten har olika delaspekter och en av 

dessa är att vara förälder (Cullberg, 2003:73). När männen insjuknar blir det ett gap mellan 

männens (eller familjens) ideal och verkligheten. Identiteten som pappa förknippas även med 

maskuliniteten då man ska vara stark och den som skyddar familjen. I det ovanstående citatet 

beskriver Kalle sig själv som den fadern som vill fortsätta att ge trygghet till sin familj.  

 

Alla fyra intervjupersonerna beskriver att den första perioden efter att ha fått sitt besked är en 

sårbar period där olika tankar och känslor rör om i den nuvarande livssituationen. Gunnar 

beskriver att det kan vara mer problematisk för sådana män som är ganska ensamma, som inte 

har någon familj eller vänner att stödja sig mot men att detta beror även mycket på om hur 

man är som person och vilken inställning man har. 

 

Kalle och Gunnar anser att den förändringen som har skett i deras familjer efter diagnosen har 

handlat om en positiv sådan. De har det idag ungefär som det motsvarande liv de hade före 

diagnosen men upplever ändå att relationerna i familjen har blivit varmare.      

 
4.2. Tema 2: Socialt liv/omgivning/fritid 

Samtliga intervjupersoner ger uttryck för att det sociala livet och fritiden är en viktig del av 

männens fortsatta liv. Det är klart att under en period kunde de inte ägna sig så mycket till 

sådana aktiviteter men enligt deras berättelser försökte dem så gott det gick göra detta. I det 

psykodynamiska perspektivets fokus står objektrelationernas betydelse för hur männen formar 

sina relationer med sin omgivning (Stevens, 1998:327). Social isolering kan bli aktuell när 

männen drabbas av prostatacancern. I Kurators berättelse beskrivs hur en av de männen hon 

träffar upplever behandlingens bieffekter och hur dessa kan speglas i det sociala livet: 
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”…deras hormonsvängningarna kan ge svettningar och det kan vara så påtagligt att man 

blir röd i ansiktet, så man upplever det som besvärligt. För den mannen jag träffar är det 

nästan som ett socialt handikapp. Han känner att det inte är bekvämt att inte kunna styra 

utan vara utsatt för den här…i en situation där man ska vara säker, lugn så kan den här 

vara någonting som är avslöjande. Han är kanske lite åt det känsliga hållet så att han 

upplever att …hm…som en social fobi. Han vill inte ha andras uppmärksamhet.”    

 

Heim (1991:201) hävdar att det sociala tillbakadragandet inte alltid är negativ eftersom den 

möjliggör att männen återvinner sin intrapsykiska balans. Däremot kan den göra att männen 

faller i en fatallistisk-regressiv attityd som försvårar en rehabilitering. De former av 

bemötande som tas upp i materialet är undvikande, nyfikenhet, medlidande eller förringande. 

Medvetenheten om omgivningens reaktioner och bemötande kan kopplas till Hutchisons 

relationscoping som handlar om att bry sig och förstå sin omgivning (2003:202). Utifrån detta 

perspektiv kan öppenheten mot omgivningen ha sin grund i en situationell form av hantering 

eller i personligheten. I vilket fall som helst är omgivningen avgörande för männens sätt att 

anpassa sig till situationen. Gunnar valde öppenheten för att motverka en negativ bemötande 

och öka förståelse för sin omgivning. Han berättar att man ibland måste vara som en 

läromästare för att själv styra och hjälpa omgivningen i denna process. Människor nära en 

kan vara osäkra på hur de ska bete sig och då får man vara den som anger tonen så att de 

förstår att det inte är farligt att fråga eller prata om sjukdomen. Gunnar har fått bekräftelse 

från sin omgivning om hur bra han har hanterat hela situationen: 

 

”Han sa att han hade beundrat mig för att ha haft liksom den här distansen till min 

sjukdom och ändå fortsatte att vara mig själv så att säga.” 

 

Den sociala omgivningen är av betydelse genom sin förstärkning av de olika 

anpassningsstrategier som männen väljer att använda för att lösa en konflikt (Dewald, 

1995:64). Det är möjligen så att männen har fått förstärkning för sina anpassningsmetoder av 

omgivningen redan som barn och dessa har blivit karakteristiska för männens personlighet. 

En sak som de intervjuade männen lyfter fram är den sociala omställningen båda har gjort 

efter beskedet angående vilka vänner de har och med vilka de kan föra mer känslomässiga 

samtal. Hutchison (2003:201) beskriver att detta är en problemfokuserad coping som riktas 
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mot omgivningen och som handlar om att göra förändringar i den. Det sociala livet kan 

upprätthållas av olika anledningar och för Gunnar var det att: 

 

”…det har gjort att man inte tänker hela tiden…” 

 

Citatet belyser det emotionella stöd den sociala kontakten innebär för männen (Hutchison, 

2003:205). Stödet innebär att prata av sig för att ventilera känslorna. När männen insjuknar 

utvecklas eventuellt de formella relationerna de etablerar med sjukvårdspersonalen av vilka 

männen blir omhändertagna. Enligt Weisaeth och Mehlum (1997:240) kan dessa relationer 

vara en trygghet för en del men för andra kan omhändertagandet upplevas som en kränkning. 

I Johanssons och Silfverberg (1995:25) studie minskade männens oro och maktlöshet genom 

upplevelser av trygghet i kontakten med vårdpersonalen.  Båda intervjupersonerna är av 

samma åsikt när det gäller det otillfredsställande psykiska omhändertaganden de fått. De 

intervjuade männen framförde att ingen frågade dem om de befann sig i behov att träffa någon 

psykolog eller någon annan specialist som de kunde prata med i början av sjukdomsförloppet. 

Medan behandlarna ansåg att det ofta är männen som inte söker denna typ av hjälp. Gunnar 

kommenterar detta:   

 

”Det lustiga är att jag insåg ju inte hur viktigt det var egentligen. Jag trodde nog att jag 

var ganska stark och klara det här själv. […] I och med att jag tar hjälp får då mina 

anhöriga också det.” 

 

En tid efter cancerdiagnosen kontaktade de intervjuade männen patientföreningar. Att män 

med prostatacancer har ett utbyte av erfarenheter vad gäller sjukdomen med andra män kan 

ses som ett exempel på social coping (Hutchison, 2003:205). Denna form av grupptillhörighet 

ger dem en möjlighet att skapa en ny form av samhörighet som kan hjälpa dem att klara av 

anpassningen till den nya situationen (Johansson & Silfverberg, 1995:15). Medverkandet i 

föreningen har hjälp de att omdefiniera sig själva och gett ökad självkänsla. Att människors 

väljer av bra och önskvärda anpassningsstrategier eller skadliga anpassningsstrategier har att 

göra med deras socialisation (Heim, 1991:199; Antonovsky, 1996:182). Valet att ingå i en 

förening eller tvärtom, att inte vilja vistas bland folk p.g.a. behandlingens bieffekter, kan ha 

sin grund i personens socialisation. Skillnaderna i socialisation kan finnas i individers uppväxt 

och bakgrund, exempelvis religion och kultur. I undersökningen visar det sig att de 
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intervjuade männen har gjort valet att ingå i en patientförening. Enligt det psykodynamiska 

perspektivet (Dewald, 1995:35, 109) har de gjort ett val av yttre objekt de identifierar sig med 

som stärker deras nya identitet. Detta belyses genom en av intervjuerna med Gunnar där han 

berättade att det kan kännas lite obekvämt ibland när han suttit med sina vänner när de 

skämtar om sex. Han menar att det kan finnas personer runt omkring som drabbats av sexuella 

problem som inte behöver bero på prostatacancer. Gunnar identifierar sig med personer som 

går igenom samma eller liknande problem som han upplevt. Dewald (1995:54) menar att 

”identiteten medför en mer selektiv eller partiell internalisering och förändring genom att 

efterlikna objektet i frågan om mera begränsade eller speciella attityder, aspekter, funktioner 

eller beteende”. Enligt kristeorin (Cullberg, 1978:131) är båda de intervjuade männen 

nyorienterade vilket innebär att det har skett en läkning med en förändrad självbild, vilken 

brukar beskrivas som en subjektivt upplevd identitetsförändring. Förändringen kan betyda 

vinster för personligheten i form av ökad erfarenhet och mognad som ersättning för det 

tidigare lidandet.  

 

Kalle och Gunnar har haft olika fritidsintressen och för båda har även detta varit viktigt att 

fortsätta med. Kalle uppgav hela tiden har varit mycket fysisk aktiv, spelat tennis, fotboll och 

badminton men även tagit promenader tillsammans med sin fru. Efter operationen har det 

gällt för honom att återuppta den fysiska aktiviteten och träna hårt. Gunnar har tyckt om att 

fotografera och att åka motorcykel till andra städer tillsammans med sin sambo och vänner. 

Björklund (1995:18-19) beskriver olika exempel om hur män som går igenom en kris 

använder sig av fysisk aktivitet för att hantera oro och ångest. Kalles fysiska träning kan vara 

grundad i hans yrke som polis eller av personligt intresse. Björklund skriver att fysisk 

aktivitet för männen blir som en andhämtningspaus i krisen som fungerar bäst vid 

företrädesvis kroppsligt ansträngande arbete. Han hävdar att ett av de vanligaste skälen att 

män söker hjälp för i samband med en traumatisk kris är att de fysiskt inte orkar längre 

(1995:14). Fysisk träning kopplas till emotionellt coping, där träningen ses som ett 

undvikande av situationen, en försvarsmekanism och selektiv uppmärksamhet av verkligheten 

(Hutchison, 2003:201). 

 

4.3. Tema 3: Arbete 

Kunskaperna angående cancersjuka mäns relationer till arbetslivet är bristfälliga (NCU, 

2002:32). Män som drabbas av prostatacancer vill, generellt sett, försöka klara sig själva och  
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behålla kontrollen över vad som händer i deras liv. Att kunna göra livet så normalt som 

möjligt efter diagnosen är ett mål för många män drabbade. Behandlarna anser att de flesta 

män försöker arbeta så mycket som möjligt även under behandlings perioden trots smärtan 

eller svåra omständigheter. Detta beroende på vilken behandling de får och/eller vilket typ av 

arbete de har. Att ha nära tillgång till en toalett som när man arbetar på ett kontor kan göra 

arbetssituationen mer hanterlig än om man arbetar t ex som taxiförare, men även detta är en 

personlighetsfråga menar läkaren. Arbetskamraterna kan märka den drabbades situation i 

samband med att mannen inte sköter sitt jobb som han ska. Många gånger är det dem som 

uppmuntrar mannen att söka hjälp. När det har varit svårigheter tidigare har det bara varit att 

skärpa till sig och jobba lite mer, men Björklund (1995:18) beskriver arbetet som en aktivitet 

där tankarna och känslorna formar sig i mannen på ett annat sätt och belyser att vid en 

eventuellt fysisk ansträngning kan tårar framkomma. Kuratorn förklarar att arbetet kan 

användas som en strategi: 

 

”…som liksom en fristad där man kan tänka på annat…där man kan få en skyddsrock på 

sig.”  

 

En typ av emotionellt fokuserad coping kan det vara att försöka vara duktig och det är det 

många män gör när de går till arbetet trots omständigheterna. Denna coping leda till en 

omvärdering av situationen fast det behöver inte alltid vara så (Hutchison, 2003:201). 

Kuratorn menade att när det gäller arbetet kan det användas för att minska upplevelsen av hot 

som prostatacancern medfört. Detta kan även tolkas som ett undvikande av det lidande man 

ställs inför när man insjuknar, enligt det psykodynamiska perspektivet (Dewald, 1995:55). 

Med emotionellt coping behåller männen sin optimism, undviker att uppfatta det värsta och 

uppträder som om inget har hänt. Männen tar då på sig sin ”skyddsrock” när de kommer till 

jobbet, såsom kuratorn beskrev, slipper både tänka på sin sjukdom och kan låtsas som om 

inget har hänt för att visa för sig själva och omgivningen att de kan hantera situationen. Det 

kan även tolkas som ett självbedrägeri där männen förnekar fakta (Dewald, 1995:54). 

Kuratorn anser att många cancersjuka män går miste om ytterligare en del av deras liv som de 

identifierar om de inte arbetar, förutom att redan ha förlorat en del av sin identitet i samband 

med beskedet (Payne, 2002:116).  
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”…det går inte att bli som innan…men själva cancerbeskedet har gjort att man har 

faktisk berövas någonting som man har trott på tidigare.” 

 

Kalle tycker visserligen om att arbeta hårt men han har varvat ner och detta på grund av att 

han prioriterar familjen och fritiden i och med hans upplevelser i samband med 

prostatacancern. Även med sina arbetskamrater var han öppen och berättade för sina närmaste 

chefer om diagnosen. Efter operationen uttryckte arbetskamraterna för honom att han inte 

skulle vara någon hjälte och komma tillbaka till jobbet utan de rådde honom att ta det lugnt. 

Så han och familjen bestämde sig för att söka en långledighet för att bl a kunna rehabiliteras 

på hemmaplan. Han fick förslaget från sin arbetsplats att om han kände för att jobba så skulle 

han göra det. Utifrån det psykodynamiska perspektivet kan den sjuka mannen göra en 

bedömning av den totala situationen han befinner sig i, inklusive alla de olika faktorer som 

mannen utsätts för och till slut välja ut och bedöma den lämpliga reaktionen. Detta sker med 

sikte på vad som är bäst och på lång sikt och till gagn för hela honom, det kallas för 

realietsprincipen (Dewald, 1995:25). Målet är att uppnå största möjliga tillfredsställelse och 

lust och minsta möjliga plåga eller fara. En tid efter operationen stannade Kalle hemma då en 

hel vecka för att vara för sig själv: 

 

”…så jag var ensam en hel vecka och det var skönt, rensa hjärnan…mentalt.” 

 

Gunnar insåg ganska snabbt att hans arbetsinsatser skulle minskas på grund av den 

kommande processen d v s med tanke på behandlingen och de biverkningar han skulle få. Det 

var en period där han var fysisk påverkad, han var trött och tvungen att springa på toaletten 

ofta. Bara att sätta sig i bilen och åka till jobbet gjorde att det gällde att planera noga att det 

inte skulle hända någonting på vägen dit. Detta påverkade naturligtvis det mentala. Han blev 

orolig så det gällde att verkligen vila för att vara stark inför den kommande behandlingen. Då 

arbetade han som han själv kände, tyckte och orkade, så han sjukskrev sig och arbetade en 

viss del.  

 

”Ett visst mått av aktivitet och arbete och att göra saker är viktigt i en sådan situation.” 

 

Han kunde vara hemma utan att sakna jobbet eller känna dåligt samvete. Arbetet var viktigt 

för honom i den bemärkelsen att han fortsatte med att ha kontakt med sina arbetskamrater.  
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Det aktuella arbetet är hans egna intressen, berättar han, och att pensioneringen inte handlar 

om att han inte orkar med: 

 

”…tvärtom, jag skulle jobba bättre idag än jag gjorde tidigare därför att jag har en 

annan inställning.”         

 

Som sagt består identiteten av olika delaspekter och när det handlar om relationen mellan den 

cancersjuke mannen och arbetet kan identiteten skildras i två avseenden. Dels som 

gruppidentitet och dels som yrkesidentitet. Dessa grundar sig egentligen i 

objektrelationsteorin, där avsaknaden av objektet har en avgörande betydelse för jaget när 

man blir sjuk (Stevens, 1998:327; Dewald, 1995:120). Avsaknaden av objektet 

(arbetskamrater eller yrket) gör att mannen använder sig av försvars- och 

anpassningsstrategier för att försöka skapa en sorts ordning i tillvaron. Mannen föreställer sig 

arbetets egenskaper som kan vara onda eller goda och fantiserar om dem. Det är emellertid de 

inre föreställningarna som styr beteendet, inte den yttre verkligheten.  

 

Den drabbade mannen kan efter en tid känna av de signaler han får från sina arbetskamrater. 

Kalle har upplevt att många av sina kompisar är oroliga och går till läkaren och tar en PSA-

test. Detta har gjort att han frågat sig själv om varför han skrämde dem på det sättet och varför 

pratade han så vitt och brett och var ledsen när han var tillsammans med dem. Han tycker nu 

att han kunde ha varit tyst istället och undvikit att oroa dem. Denna känsla kan relateras till 

relationscoping då han tenderar att bry sig om sina arbetskamrater när de visar sig vara 

oroliga (Hutchison, 2003:202). I ett psykodynamiskt perspektiv är detta en introjektion som 

innebär att objekt och företeelser i yttervärlden inte bara upplevs som yttre utan att deras 

egenskaper tas in i självet och blir en del av vårt inre liv (Dewald, 1995:46). Man kan 

introjicera goda som onda objekt. Genom att lägga skulden på sig själv skyddar man den inre 

bilden av människor omkring oss. Kalles skuldkänslor kommer ur förpliktelsen mot sig själv i 

en önskan att vilja göra gott. I en viss utsträckning kan sådana känslor, om de leder till 

reflektion och självinsikt, bidra till ett empatiskt förhållningssätt. Risken är att Kalle inte bara 

blir skuldtyngd utan framför allt skulddriven i längden.        

 

4.4. Tema 4: Behandlingar 

Samtliga intervjupersonerna tycker att ordet cancer är laddat. Givetvis har det lett till att några 

människor använder andra ord istället exempelvis knöl eller tumör, berättar kuratorn. Detta  
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trots att cancerpatienterna idag är en av de grupper som är förhållandevis bäst tillgodosedda 

beträffande vårdinsatserna. Få tänker och resonerar utifrån detta utan upplever 

cancerdiagnosen som en dödsdom. Den mest påtagliga bieffekten av behandlingen, enligt 

empirin, är påverkning av den sexuella förmågan vilket också bekräftas i NCU:s rapport 

(2002:32) samt Johansson och Silfverberg (1995:13). Johansson och Silfverberg belyser att 

behandlingen som männen i studien fick gjorde att de tappade sitt egen värde och kontrollen 

över sin intima relation och att självkänslan sjönk. Även den intervjuade kuratorn anser att 

impotensen gör att männens självkänsla blir skadad på det sättet att många blir till och med 

rädda för att deras partner ska lämna dem då de inte kan leva upp till det manliga idealet. 

Läkaren anser att det finns ytterligare effekter också: 

 

”Det är mycket av det manliga som personlig identitet […] av hormonbehandlingar är 

det många som känner av identitetsförändringar…och man bli lite frustrerad…man 

stänger helt testosteronet. Det ger mycket effekter på aktivitet, initiativ, man kan till och 

med bli deprimerad […] Det är för många väldig starkt och man kan känna att man är 

lite gråtmild och att man är annorlunda.”   

 

Enligt det psykodynamiska perspektivet är påverkan på den sexuella förmågan en förlust av 

en egenskap (ett attribut) eller en funktion som männen genomlider med sorg (Payne, 

2002:116; Weisaeth & Mehlum, 1997:239). Även i detta avseende spelar åldern och 

personligheten roll. För en man som är runt femtio år, fortsätter läkaren, kan det vara väldigt 

traumatisk att förlora sin sexuella förmåga eftersom mycket handlar om den manliga 

identiteten, mer än när man är lite äldre. Då kanske det inte påverkar så mycket, då kanske det 

är viktigare att man överhuvudtaget lever. Ett undantag till det är Kalle som är runt femtio år 

och som uttrycker detta så här: 

  

”Jag kallar såna saker som detaljer […] att överleva är ingen detalj.”    

 

Läkaren tycker att förlusten av identiteten blir mera påtaglig hos dem som är sjuka med 

symtom och spridd sjukdom eftersom de måste omsätta hela sin livssituation. De flesta i tidig 

skede hamnar kanske inte i samma läge och för de som inte känner sig sjuka finns det risk att  

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

                      33 

de får ångest. Det är uppenbart att maskuliniteten förknippas starkt med potensen, inte bara 

biologisk utan också i en social bemärkelse.  I Gunnars berättelse kan man skildra betydelsen 

av sexualiteten när han konstaterar att många kamrater från föreningen är helt förtvivlade för 

att de blev impotenta efter sina behandlingar: 

 

”…vår sexualitet och vår potens är männens krona…” 

 

Identiteten är, utifrån det psykodynamiska perspektivet, till en början en försvarsmekanism 

som utvecklas på det omedvetna planet (Dewald, 1995:54). Den sexuella identiteten hos män 

innebär en omedveten process av internalisering av manliga företeelser redan som barn. När 

männen insjuknar blir de medvetna om sjukdomens påverkan på den sexuella förmågan och 

det kan tolkas som ett hot mot den egna identiteten. Detta kan leda till att männen känner sig 

förvirrade och inte längre vet vem de är. Vid en cancersjukdom riskeras kontrollen över 

identiteten bli sönderriven men det behöver inte alltid vara så enligt kuratorn, de får hitta sig 

själva i det nya och de blir kanske starkare. Gunnar bekräftar detta:  

 

”Man har blivit ödmjuk. […] Jag har blivit mer stark i mina tidigare uppfattningar. […] 

Identiteten, den har mer stärkts än den har förändrats. […] På det sättet har 

prostatacancer varit en lärorik och upplyftande erfarenhet, måste jag säga.” 

 

Alla fyra intervjupersonerna poängterar att många män har svårt att söka hjälp själva när de 

får sin prostatacancer. Orsaken kan vara att det fortfarande existerar traditionella tankar i dess 

uppfattning menar Kalle. Detta kan bero på, specificerar Gunnar, att det finns en osäkerhet om 

att prata öppet om sjukdomen speciellt för att den kopplas till ett anatomiskt område hos män 

som är riktig känslig. Men det kan finnas en annan anledning till detta fortsätter Gunnar: 

 

”Det kan vara en generationsfråga, jag vet inte […] man märker det när man kommer till 

”kom igång” grupperna på Radiumhemmet att det finns några äldre som inte ens hade 

berättat för sina fruar eller barn.” 

 

Jacobsen (1991:147) säger att en stressor är något i en situation som framkallar stress. 

Männen med prostatacancer bedömer om situationen handlar om en skada, ett hot eller en 

utmaning. Bedömningen är beroende på hur den enskilde mannen tolkar den stressande 
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situationen. Vidare betyder bedömningen att om två män får samma behandling, som t ex 

hormonell, kan deras tolkning av situationen skilja sig åt olika håll. Som nämndes under tema 

2 träffar upplever en av kuratorns patienter behandlingens bieffekter som ett socialt 

handikapp. Gunnar fick först behandling med hormoner som ett förberedande steg till 

strålbehandlingen. Han berättar att det var en övergående period som var jobbig men trots 

bieffekterna som hormonbehandlingen medförde upplevde han det inte så besvärligt som det 

andra män har berättat för honom. Prostatacancern kan även bedömas som en utmaning eller 

ett projekt där man väljer strategier som på arbetet (NCU, 2002:12). I Kalles berättelse kan 

man skildra tolkningen av cancersjukdomen som den första utmaningen han gick igenom för 

att nu kämpa mot ett övervinnande över inkontinensen och impotensen som är den andra 

utmaningen. I Cullberg (2003:155) beskrivs bearbetningsfasen av en kris som när individen 

börjar vända sig mot framtiden och användande av olika sorters strategier blir aktuella i syfte 

att hantera tillvaron. Kalle använde sig av en strategi för att hantera sin rastlöshet kring att fort 

komma igång efter sin operation. Det var att intala sig själv att ha tålamod och enligt honom 

har det fungerat. 

 

Vid avslutningen av behandlingen kan vissa män känna en avsaknad av sjukhuset berättar 

kuratorn och Gunnar bekräftar detta under hans berättelse: 

 

”Det låter lite lustig, när man sen slutar behandlingen, så det är nästan att man får 

abstinensbesvär, ja…det var liksom att man kom och blev omhändertagen. […] Man 

resonerar att man inte behöver den, att man är botad.” 

 

Regression är en typ av försvarsmekanism som männen använder vid anpassning av en viss 

situation (Dewald, 1995:50). Den kan göra sig mer tydligt när männen har varit 

omhändertagna och beroende av sjukvårdspersonalen under en period och vid avslutad 

behandling inser de att de är maktlösa igen och att de måste klara sig själva i fortsättningen. 

Regrediering kan egentligen vara en tillgång vid svår sjukdom då männen är mer disponibla 

att ta hjälp som andra kan ge. Regressionen brukar männen klara av med en annan 

försvarsmekanism, nämligen rationalisering (Dewald, 1995:53). Då försöker männen förklara 

den nämnda känslan genom att försöka övertyga sig själva och tänka att behandlingen är nu 

slut och att man är botad. En faktor som kan påverka att omhändertagandet saknas är att även 

om männen är botade kvarstår sorgen på grund av bieffekterna.   
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Intervjupersonerna är av samma uppfattning när det gäller de återbesök männen gör till sina 

kontroller på sjukhuset. Det är som en påminnelse att man är dödlig och många blir rädda 

inför ett återfall. Kuratorn beskriver detta så här: 

 

”Det finns en rädsla för återfall, den finns ständigt där och det beror också på 

personlighet hur man klarar att hitta balansen mellan rädsla och faktisk våga leva.” 

 

Rädslan kan även visas i drömmar som hos Gunnar: 

 

”Det kan alltså någon gång komma i form av dröm…som påminner om hotet.”      

   

Utifrån kristeorin (Cullberg, 2003:117) kan upplevelsen av cancer kännas som ett hot mot 

individens fysiska existens och utifrån det psykodynamiska perspektivet innebär det ett hot 

mot det egna jaget (Stevens, 1998:339-344; Dewald, 1995:22). Jaget består av psykiska 

processer som registrerar alla inre och yttre faktorer som påverkar individen för att ett 

tillstånd av inre och yttre anpassning ska kunna upprätthållas. Trots att dessa män har gått 

igenom sin behandling och är botade finns det fortfarande en rädsla för återfall. Rädsla har sitt 

upphov i reaktion på yttre hot som egentligen är objektiv enligt Dewald (1995:40). Men för 

män som redan har fått uppleva prostatacancern en gång så betyder det fortfarande en 

internaliserad farosituation som gör sig påmind när jaget associerar återkontrollerna med hotet 

av återfall.   

 

Vad gäller kristeorin (Cullberg, 2003:157) anses en kris vara avslutad vid nyorienteringsfasen 

när det inträffade utgör ett ärr som alltid kommer att finnas där men ”som inte behöver hindra 

livskontakten”. Fasen innebär en fullständig återhämtning. Gunnars friskhetskänslor då han 

nu kan ägna sig åt saker som han kan tycka är onödiga utan att tänka på att han ska dö nästa 

dag signalerar att han befinner sig i återhämtningsfasen efter prostatacancern.  

 

Vidare beskriver Cullberg (2003:117) den traumatiska krisen som en ”existentiell utmaning” 

eftersom sjukdomen har berört de känslomässiga förutsättningarna för att vara människa. 

Många män engagerar sig i att medvetet använda sina upplevelser för att staka ut en 

värdeinriktning. Efter diagnosen undrade Kalle sig ”varför just jag?”, nuförtiden funderar 

han ibland om denna händelse har varit sann, om det har hänt honom. Då blir den första  
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frågan han hade utväxlat för ”vilken tur jag hade”. Däremot frågade Gunnar sig ”varför inte 

jag skulle drabbas av det?”. Gunnar berättar att hans existentiella frågor har styrt mycket hur 

han tänker, gör och vill, och att vissa saker inte är särskilt viktiga längre.  

 

5. Diskussion och slutsats  
I detta kapitel kommer svaren på uppsatsens frågeställningar att sammanfattas utifrån 

resultaten och dessa tolkas i relation till tidigare forskning och de teoretiska perspektiven. 

Viktiga slutsatser beskrivs och avslutningsvis ges det förslag om vilka möjliga studierna som 

kan genomföras i den framtida forskningen beträffande prostatacancer. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur män med prostatacancer upplever sin 

livssituation och diagnosens påverkning av identiteten samt vilka copingstrategier de 

använder för att göra livet hanterbart. 

 

5.1. Sammanfattning av resultat utifrån frågeställningar 

Hur män som fått diagnosen prostatacancer upplever sin livssituation såsom familj, socialt 

liv, arbete, behandlingar samt påverkan av identiteten? 

Männens livssituation påverkas i flera avseenden som för de flesta betyder en omsättning av 

hela livssituationen. Prostatacancern som sjukdom kan upplevas på olika sätt beroende på de 

omständigheterna männen har i sin tillvaro där ålder, personlighet och erfarenheter har stor 

betydelse. När männen drabbas av prostatacancer påverkas även familjen och den närmaste 

omgivningen. Elmbergers (2004:9) anser att familjen och omgivningen har en avgörande och 

viktigt roll i mannens liv när de får diagnosen om cancer. Familjen är den första strukturen 

som omskakas när maken/pappan drabbas och det är den som står för de mest starkaste 

känslorna som oro, ångest och rädsla, vilka kopplas även till existentiella tankar. Männen vill 

inte alltid involvera sin familj eller sina barn. För de två intervjuade männen var detta inte 

fallet då de berättade om sjukdomen för sina respektive familjer. Kuratorn tycker att det kan 

vara svårt att berätta för små barn och att detta kan vara orsaken till att vissa män inte gör det. 

Den manliga självbilden har påverkats av sjukdomen i den bemärkelsen att män kan uppleva 

sig själva som den som skyddar familjen. När männen insjuknar kan det finnas en rädsla för 

att denna bild blir förändrad och då oroar de sig för hur det ska gå för deras familjer utan dem.  
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Uppfattningarna om prostatacancern som råder i omgivningen är avgörande för hur männen 

ser på sin egen situation. De reaktionerna omgivningen visar kan väcka annorlunda tankar och 

känslor hos männen. Samtliga intervjupersoner menar att behandlingens bieffekter påverkar 

både det sociala livet och fritiden. Vissa män kan uppleva dessa mycket starkt så de isolerar 

sig från sin omgivning. Men enligt Heim (1991:201) kan det innebära att de försöker 

återvinna den intrapsykiska balansen för att kunna hantera sjukdomen. Många av männen 

berättar för sin närmaste omgivning när de drabbas av cancern. Kuratorn anser att hur männen 

bemöter reaktionerna från sin omgivning avgörs av hur öppna de själva är och hur beredda de 

är att möta dessa reaktioner. Omgivningens bemötande och förstärkning av de strategier 

männen använder är avgörande (Dewald, 1995:64). De intervjuade männen har fått mycket 

förstärkning av de positiva strategierna de har använt och det har lett till att de har haft en 

positiv inställning av sin sjukdom. Prioriteringar har även förekommit i det sociala livet då de 

intervjuade männen gjorde en social omställning som inneburit ett val av de personerna de 

kan prata med om känslomässiga saker. Brist på öppenhet i kommunikationen mellan männen 

och sin omgivning kan göra att behov av hjälp och respekten för integriteten blir oklara. 

 

Diagnosen av cancer innebär inte bara isolering utan för vissa män kan det betyda en öppning 

för nya kontakter med människor. För de två intervjuade männen har patientföreningen betytt 

ett utbyte av erfarenheter som har lett till en integration av gruppens värderingar vilket i sin 

tur påverkat deras identitet. Undersökningen visar att många män försöker fortsätta med det 

sociala livet och att hålla sig aktiva i den utsträckning de orkar och vill.  

 

Arbetet är utifrån teorin och empirin en viktig del av männens tillvaro. Även om männens 

sjuktillstånd är ganska allvarlig finns det vissa som kämpar för att gå till arbetet. Det kan 

tolkas som om arbetet blir ett sätt att hålla sig borta från den verklighet männen ställs inför. 

Däremot finns en uppfattning att både arbete och motion är egentligen ett krislösningsmedel 

som männen använder för att underlätta påfrestningen av situationen. Men man kan fråga sig 

om det är själva arbetet som är avgörande för dessa män? Det kan vara kontakten med 

arbetsgruppen som är orsaken till att de söker sig dit när de insjuknar. Det viktigaste i den här 

undersökningen är kanske inte att leta efter en orsak utan att helt enkel förstå att det är 

männens sätt att försöka hantera sin kris. 
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Livssituationen som sådan omfattar också de behandlingar männen genomgår eftersom dessa 

påverkar männen både fysisk och psykisk. Impotensen är den mest påfrestande bieffekten för 

männen enligt empirin och litteraturen. En identitetsförvirring kan utvecklas då männen 

drabbas av en nedsatt sexuell förmåga. Behandlarna berättade om hur behandlingen kan 

påverka förmågan och hur vissa män då blir rädda för att deras partner ska lämna. Andra 

upplever skam p.g.a. bieffekterna. I studien fick man uppfattningen under intervjuerna att 

identiteten förknippas med potensen. Det är möjligt att det finns en omedvetenhet att 

identiteten består även av andra aspekter som är svåra att se när man drabbas av 

prostatacancer och är fokuserad på den sexuella förmågan. För en av de intervjuade männen 

handlar impotensen om en detalj som han måste jobba på. Att uppleva sjukdomen som en 

utmaning är en strategi som ger möjligheter att kunna agera och kämpa. Samtliga 

intervjupersoner är av samma åsikt när det gäller omvårdnad och den mentala aspekten, 

männen upplever att de inte fått den hjälp de behöver för att bearbeta sin kris när de får 

diagnosen. De intervjuade är samtidigt medvetna hos om att orsaken till detta kan ha sin 

grund i antingen åldern eller den generande känsla männen har i samband med sin sjukdom. 

Det gör att vissa inte pratar öppet om den vilket har som konsekvens att de inte heller söker 

hjälp. Kuratorn beskrev att när behandlingen är avslutad är det inte konstigt att vissa män kan 

känna ångest när de ser att de måste klara sig själva. En av de intervjuade männen upplevde 

också den känslan vilken hanterade han genom rationalisering då han intalade sig om att 

behandlingen nu var klar och att han var botad. Trots att männen är botade kvarstår sorgen 

p.g.a. de bieffekterna och rädslan för återfall. Hotet om cancer gör sig påmint vanligtvis vid 

de återkommande kontrollerna. Prostatacancer innebär även för männen en existentiell 

utmaning då dess upplevelser berör de känslomässiga förutsättningarna för att vara människa 

(Cullberg, 2003:117). Existentiella frågor har framträtt i undersökningen. 

 

Vilka strategier använder dem för att göra livet hanterbart? 

Någonting som är avgörande för studien är hur männen själva reagerar efter sin 

prostatacancerdiagnos och vilka prioriteringar de gör. De fyra intervjuade är överens om att 

sökning av information och öppen kommunikation med sina närmaste är två strategier som de 

flesta män använder. Även tidigare erfarenheter som att ha varit inlagd på sjukhuset eller ha 

gått genom en skilsmässa blir avgörande när det gäller användning av positiva eller negativa 

anpassningsstrategier. Undersökningen visade att de två intervjuade männen använde positiva 

strategier för att hantera sin situation. Copingstrategierna är kopplade till den kultur man 
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kommer ifrån. Strategierna männen använder har sitt ursprung i de värderingar och attityder 

familjen eller samhället består av. Det kan vara intressant att undersöka om män från olika 

länder använder olika strategier för att hantera en sådan situation som studerades här 

 

Upplevelser av prostatacancer behöver inte alltid vara negativa. Samtliga intervjupersonerna 

är av samma åsikt när det gäller att erfarenheten av cancern når det innersta hos de drabbade 

männen. Hittar männen en känsla av ordning och kontinuitet i sin tillvaro efter sin diagnos 

kommer kaoset så småningom att skingras och, som en av de intervjuade männen sa, kan det 

ha som resultat att identiteten förstärkts. Männen i undersökningen uttryckte att de kommit till 

det normala igen men det finns en medvetenhet om att sjukdomen och vad denna inneburit 

har påverkat dem mer eller mindre. Som vi sett var de två intervjuade männen ganska öppna 

under intervjuerna men frågan är vad som händer med de män som inte är det. De utgör ett 

mörkertal som säkert befinner sig i en ganska utsatt situation och som på ett eller annat sätt 

har ett behov av stöd.  

 

5.2. Slutsats 

De sammanfattande slutsarserna när männen får sin prostatacancer diagnos ordnas så här: 

- Familjen och omgivningen spelar en stödjande och viktig roll. 

- Många män väljer att fortsätta arbeta trots sjukdomsomständigheterna. 

- Identiteten påverkas av diagnosen och den kopplas ofta till den nedsatta sexuella 

förmågan. 

- De mest vanliga copingstrategierna männen använder vid en prostatacancer diagnos är 

sökning av information och öppenhet mot sin närmaste omgivning. 

- Öppenheten är en förutsättning för en lättare hantering av de tankar och känslor som 

sjukdomen medför. Men sjukdomens sexuella påverkan förhindrar detta för många 

män.    

- Patientförening kan spela en avgörande roll för män som får prostatacancer.  

 

5.3. Förslag till fortsatt forskning 

Avslutningsvis kan upplevelserna kring livssituationen hos män med prostatacancer studeras 

utifrån andra perspektiv. Teman om familj, socialt liv, omgivning och arbete kan även 

förklaras utifrån systemteorin och identiteten kan studeras utifrån socialkonstruktionismen.  
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Även ett genusperspektiv kan användas i ett försök att jämföra mäns och kvinnors upplevelser 

av cancer. De områden man kan föreslå här för den framtida forskningen är: 

 Relationen mellan arbete och män med cancer 

 Socialt nätverk som stöd 

 Patientföreningars roll 

 Prostatacancer och påverkning av identitet och dess aspekter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                   

                                41 
Litteraturförteckning 
 
Antonovsky, A. (1996). Hälsans mysterium. Köping: Natur och Kultur. 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Björklund, L. (1995). Mannens reaktion vid traumatisk kris. Göteborg: S:t Lukas 
Utbildningsinstitut, påbyggnadsutbildning i psykoterapi. 
 
Bäck-Wiklund, M. (2003). Fenomenologi: livsvärlden och vardagskunskap. I Månson, P. 
(Red). Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar och teoretiker. (s.70-100). 
Stockholm: Prisma. 
 
Cullberg, J. (2003). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur.  
 
Davidsen- Nielsen, M. & Leick, N. (1991). Den nödvändiga smärtan. Stockholm: Almquist & 
Wiksell. 
 
Dewald, P. (1995). Dynamisk psykologi. Stockholm: Graphic Systems. 
 
Elmbergers, E. (2004). Att som förälder få en cancersjukdom (avhandling för doktorsexamen, 
Karolinska Institutet). 
 
Heim, E. (1991). Coping and adaptation in cancer. I Cooper, C. L. & Watson, M. Cancer and 
stress. Psychological, biological and coping studies. (s. 197-228). England: John Wiley & 
Sons ltd. 
 
Hesslind, I. (Red)(2004). Engelsk-svenska och svensk-engelska ordboken. Finland: Nostedts 
ordbok.  
 
Hutchison, E. (2003). Dimensions of human behavior. Person and environment. London: Pine 
Forge Press.  
 
Hydén, L-C. & Hydén, M. (Red) (1997). Att studera berättelser. Falköping: Liber. 
 
Jacobsen, P. (1991). The stress of cancer: psychological responses to diagnosis and treatment. 
I Cooper, C. L. & Watson, M. Cancer and stress. Psychological, biological and coping 
studies. (s. 147-152). England: John Wiley & Sons ltd. 
 
Johansson, S & Silfverberg, B. (!995). Mäns upplevelser och psykiska reaktioner av 
diagnosbesked, vård och behandling vid prostatacancer. Umeå: Umeå Universitet, 
Institutionen för omvårdnadsforskning.  
 
Josselson, R. & Lieblich, A. (1995). Interpreting experience. The narrative study of lives. 
Vol. 3. London: Sage Publications. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod – en introduktion. I Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, 
K. Forskningsmetoder i socialt arbete. (s.91-128). Lund: Studentlitteratur. 



                                                                                                                                                                                   

                     42 
 
Larsson, S. (2005). Teori, metod och empiri. I Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, K. 
Forskningsmetoder i socialt arbete. (s.19-37). Lund: Studentlitteratur. 
 
Lieblich, A. (Red)(1998). Narrative research. Reading, analysis and interpretation. Vol. 47. 
London: Sage Publications. 
 
Lundh, B. & Malmquist, J. (2005). Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, 
definitioner, termer. Lund:Studentlitteratur. 
 
Nationalencyklopedin. (1992). Hoganäs:Bra Böcker AB.  
 
Nordisk cancer union (NCU). (2002). Män och cancer -psykosociala aspekter. Stockholm: 
Cancerfonden. 
 
Norlén, B. & Schenkmanis, U. (2004). Prostatacancer. Västerås: ICA förlaget AB. 
 
Payne, M. (2002). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Ruth, J-E. (1991). Reliabilitets- och validitetsfrågan i kvantitativ respektive kvalitativ 
forskningstradition. Gerontologia 5(4): 277-290.  
 
Socialstyrelse (2001). Folksjukdomar. Kap. 3. [http://www.socialstyrelse.se]. 
 
Stevens, R. (Red)(1998). Att förstå människor. Socialpsykologiska aspekter på jag, 
medvetande och identitet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Strang, P. (2004). Leva med cancer. Stockholm: Gothia AB.     
 
Weisaeth, L & Mehlum, L. (red)(1997). Människor, trauman och kriser. Borås: Natur och 
Kultur. 
 
 
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  43                        
                        
 
                                                                                                                                         Bilaga 1 

Stockholm den 1 november 2005 
 
 
 
Hej: 
 
Mitt namn är Sonia de Aguilar och är student på Stockholms Universitetet - institutionen för 
socialt arbete. Jag är på gång med att avsluta min socionomutbildning och håller på att skriva 
min c-uppsats/examensarbete som kommer att handla om prostatacancer. Bakgrunden till 
ämnet är att jag under sommaren 2005 arbetade på onkologkliniken på Södersjukhuset. Syftet 
med uppsatsen är att ta reda på hur män som fått diagnosen upplever sin livssituation; hur 
arbete, familj och socialt liv förändras. Uppsatsen kommer även att ta upp vilka strategier har 
använts för att göra livet hanterbart.  
 
Avsikten är då att genomföra enskilda intervjuer med män som har/har haft prostatacancer. 
Intervjuerna kommer att äga rum vecka 46. Till intervjutillfället ska jag använda en 
bandspelare och därefter transkriberar jag det Du berättar under intervjun. Du kommer att 
vara anonym och i själva skrivarbetet ska jag fingera Ditt namn eller annan information som 
kan identifiera dig på något sätt. Jag räknar med att intervjun tar ungefär en timme men detta 
beror egentligen på om hur mycket vill du berätta om din livssituation. Viktigt att tänka på är 
att det är din berättelse om dina egna upplevelser som är i fokus. Intervjun kan äga rum 
hemma hos dig, i en lokal, på universitetet eller någon annan plats där vi kan vara ostörda.  
 
Ditt deltagande är frivilligt. Det innebär att både det första samtalet i telefonen och brevet 
avgör inte Din medverka utan jag kommer att kontakta dig igen för förfrågning om den. Vid 
detta tillfälle kan vi komma överens om tiden och platsen där vi kan sitta. Om du ställer upp 
för den här studien har du ändå rätt att ångra din deltagande när som helst. Om det sker innan 
intervjun äger rum skulle jag vara tacksam om du ringer mig snarast möjligt så jag kan 
planera om. Den möjligheten har Du även under själva intervjun. 
 
Det slutliga arbetet har som mål att öka kunskap och förståelse om hur en prostatacancer 
diagnos kan upplevas. Din medverkan skulle vara ett värdefullt bidrag.  
 
Har du ytterligare frågor eller funderingar om intervjun eller själva uppsatsen är du 
välkommen att kontakta mig.  
 
 
Med vänliga hälsningar. 
 
 
Sonia de Aguilar 
Tel. xx xxxxx 
Mobil xxx xxxxxxx  
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                                                                                                                                         Bilaga 2 
 
Intervjuguide för kuratorn och läkaren 
 
Frågor om bakgrundsinformation 
• Kön 
• Ålder 
• Yrkesbakgrund 
 
 
1. Upplevelser i livssituationen 
• Hur/på vilket sätt förändras deras familjesituation utifrån deras berättelser? 
• Hur tror männen att familjen upplever situationen? 
• Hur upplevs ansvaret för familjen? 
• Gör männen barnen delaktiga? 
 
 
• Hur/på vilket sätt förändras deras socialsituation? 
• Vilka reaktioner möter de från deras omgivningen?(positiva/negativa) 
• Vilken roll spelar deras vänner när de insjuknar? 
• Fortsätter männen med sina aktiviteter när de insjuknar? 
 
 
• Hur/på vilket sätt förändras deras arbetssituation? 
• Vilken roll spelar arbetet när de insjuknar? 
• Hur/på vilket sätt påverkar diagnosen deras syn på arbetet? 
 
 
• Hur tycker du att de hanterar sin nya situation rent allmänt? 
 
2. Påverkning av identiteten 
• Hur/på vilket sätt tycker dem att de förändras efter diagnosen enligt deras berättelser? 
• Hur/på vilket sätt ser de sig annorlunda än det de var före diagnosen? 
 
3. Copingstrategier 
• När blir de medvetna om sin sjukdom?  
• Hur skulle du beskriva patienternas reaktioner när de fått sin prostatacancer diagnos? Vad 

är det dem tänker? Vad är det dem känner? 
• Vilka strategier väljer de till användning för att göra livet hanterbart?  
• Vad/vilka villkor påverkar valet av strategi utifrån deras berättelser? 
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                                                                                                                                         Bilaga 3 
 
Bakgrundsinformation 
 

• Ålder 
• Yrke 
• Familjekonstellation (ensamstående, gift, sambo, barn) 

 
 
Intervjuområden  
 

 
 
  FaFFamilje                               
 
 

                 Familj 
 
                  Identitet 

 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                         

              Strategier             Socialt liv 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

            Livssituation  
                 före  
            diagnosen 

                 Arbete 
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