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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Urininkontinens innebär ett ofrivilligt läckage från urinblåsan och betraktas 

som en naturlig del av åldrande, både ur sjuksköterske- och patientperspektiv. Prevalensen 

av urininkontinens är störst hos äldre kvinnor, men förekommer även hos yngre kvinnor. 

Sjuksköterskor anser att den egna kunskapen om urininkontinens behöver utökas. Syfte: Att 

beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. Metod: En litteraturstudie 

utfördes där tio vetenskapliga artiklar granskades enligt Evans (2002) analysmetod. 

Resultat: Kvinnorna upplevde sin urininkontinens som något tabubelagt och valde därför 

att inte prata om sitt tillstånd med någon. De oroade sig ständigt för att bli avslöjade. De 

upplevde en förlorad spontanitet och ett begränsat liv. Kvinnorna upplevde en vanmakt över 

att inte kunna hindra ett urinläckage. Slutsats: Urininkontinensen medförde en stor psykisk 

belastning och dessa kvinnor behövde därför stöd av sin omgivning. Ytterligare forskning 

behövs för att kunna utröna hur kvinnor med urininkontinens upplever sin relation till 

sjuksköterskan. Detta på grund av att sjuksköterskan har en viktig roll när det kommer till att 

bistå dessa kvinnor i deras situation. 

Nyckelord: Acceptans, Begränsning, Tabu, Utanförskap, Vanmakt. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Urinary incontinence is defined as involuntary leakage of urine and is 

considered to be a normal part of ageing, both from a nurse- and a patient perspective. 

Urinary incontinence is most frequent in older women, but also occurs in younger women. 

Registered nurses consider that their knowledge about urinary incontinence needs to be 

increased. Objective: To describe women‟s experiences of living with urinary incontinence. 

Method: A literature study was conducted according to Evans (2002) analyzing method by 

analyzing ten scientific articles. Result: The women perceived their incontinence as taboo 

and therefore chose not to talk about their condition. They were constantly concerned about 

someone noticing their urinary incontinence. They experienced a loss of spontaneity and a 

limited life. The women experienced powerlessness when being unable to prevent urinary 

leakage. Conclusion: Urinary incontinence was associated with significant psychological 

stress and these women needed support from their surroundings. Further research is needed 

to determine how women with urinary incontinence perceive their relationship with the 

nurse. This because the nurse has an important role when it comes to supporting these 

women in their situation. 

Keywords: Acceptance, Alienation, Limitation, Powerlessness, Taboo. 
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1 INLEDNING 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning kom vi i kontakt med många kvinnor som 

besvärades av urininkontinens. Flera av dessa kvinnor kände sig obekväma och skamsna över 

detta problem, som det alltför sällan talas högt om. Sjuksköterskans fokus verkade ofta ligga 

på det medicinska och ämnade att enbart behandla de symtom som tillståndet medförde, 

vilket resulterade i att patienten inte gavs möjlighet att dela med sig av sin lidandeberättelse i 

sin kontakt med sjuksköterskan. Detta tror vi kan bero på att sjuksköterskorna inte besatt 

tillräcklig kunskap om urininkontinens; vilka åtgärder som finns, samt de känslor en kvinna 

upplever i samband med att vara drabbad av detta vanliga tillstånd. I vår framtida yrkesroll 

som sjuksköterskor kommer vi med största sannolikhet att träffa på och behandla kvinnor 

som är drabbade av urininkontinens. Det är därför av stor vikt att vår kunskap om detta 

utökas, för att vi på så sätt lättare skall kunna bidra med en optimal vård med utgångspunkt i 

att underlätta kvinnornas situation och främja deras hälsa. Intresset för att utforska kvinnors 

upplevelser av att leva med urininkontinens väcktes då det noterades att ämnet, trots den 

höga prevalensen, fortfarande är tabubelagt. Förlossning likväl som menopaus är vanliga 

orsaker till att urininkontinens uppstår. Dessa händelser är något de allra flesta kvinnor går 

igenom under sin livstid och det är därför svårt att som kvinna inte dra en parallell till sig 

själv. Under genomgången av tidigare forskning har tanken slagit oss flera gånger; kanske 

kommer det någon gång att drabba oss, eller någon i vår närhet. Troligtvis finns det personer 

i vår omgivning som redan drabbats, men som inte vågar tala högt om detta på grund av 

rädsla att bli förödmjukade. Detta examensarbete är skrivet på uppdrag av avdelning 2, 

Köpings sjukhus, Köping. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden förklaras urinblåsans anatomi och fysiologi, för att ge ökad förståelse för de 

patofysiologiska orsakerna bakom urininkontinens. Vidare beskrivs olika former av 

urininkontinens, tidigare forskning, styrdokument, vårdvetenskapligt perspektiv samt 

problemformulering.  

2.1 Urinblåsans anatomi och fysiologi 

Urinblåsan är en hålighet bestående av muskler och epitelceller, vilka vidgar sig då 

urinblåsan fylls med urin. Urinen förvaras i urinblåsan till dess att miktion (urinering) sker 

via urinröret (Schauf, Moffett & Moffett, 1990; Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad, 2007). Normalt, 

då urinblåsan är relaxerad och i fyllnadsfasen, hindras urinen att utsöndras genom en inre 

och en yttre ringmuskel – den senare förstärks av bäckenbottenmuskulaturen, en 

skelettmuskulatur som utformar själva bäckenbotten (Sherwood, 2006). Miktionen styrs av 

två mekanismer – miktionsreflexen och viljemässig kontroll. Miktionsreflexen initieras när 
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sträckreceptorer i blåsväggen stimuleras, vilket gör att urin utsöndras automatiskt när blåsan 

är fylld till en viss gräns (Järhult & Offenbartl, 2006). Uppfattningen av total blåsfyllnad 

uppträder innan den yttre ringmuskeln reflexmässigt relaxerar för att varna att miktion är 

nära förestående. Som resultat kan viljemässig kontroll över miktionen åsidosätta 

miktionsreflexen för att blåstömning ska kunna ske på personens begäran (Sherwood, 2006).  

2.2 Urininkontinens 

Abrams, Blaivas, Stanton och Andersen (1990)  definierar urininkontinens som ofrivilligt 

urinläckage som objektivt kan fastställas och som för den drabbade innebär ett problem ur 

socialt och/eller hygieniskt perspektiv. Urininkontinens är ett symtom relaterat till blåsans 

förvaring av urin (Stenzelius, 2005). Svårigheter att hålla tillbaka urinen beror ofta på en 

försvagad bäckenbottenmuskulatur, på grund av förlossningar och ytterligare försvagningar 

som grundar sig i en minskad produktion av östrogen till följd av menopaus (Larson & 

Rundgren, 2010; Socialstyrelsen, 2012). Här förklaras tre former av urininkontinens: 

ansträngningsinkontinens, trängningskontinens/överaktiv blåsa och blandinkontinens. 

Ansträningsinkontinens innebär okontrollerbart urinläckage i samband med fysisk aktivitet 

eller andra situationer då bäckenbottenmuskulaturen påverkas och buktrycket kraftigt ökar, 

såsom vid nysning, hosta, lyft, eller löpning. Den drabbade känner inget behov av att tömma 

blåsan (Schell Frazier & Wist Drzymkowski, 2013). Trängningsinkontinens och överaktiv 

blåsa omfattar en överaktiv kontraktion av ringmuskeln, vilken orsakar ett brådskande behov 

av att miktera, och den drabbade är oförmögen att hålla tillbaka utsöndringen av urin. 

Blandinkontinens består av en kombination av trängnings- och ansträngningsinkontinens 

(Gray & Moore, 2009). 

 

2.3 Tidigare forskning 

 

Nedan presenteras prevalensen för urininkontinens, faktorer som påverkar kvinnors val att 

söka hjälp samt sjuksköterskans kunskap om urininkontinens.  

 

2.3.1 Prevalens  

 

Prevalensen av urininkontinens varierar i olika studier, vilket enligt Hellström och Lindehall 

(2006) tros bero på att definitionen av urininkontinens varierar, vilket även Minassian, 

Stewart och Wood (2008) kommit fram till. Riss och Kargl (2011) menar att uppskattningsvis 

mer än en tredjedel av alla kvinnor drabbas av urininkontinens någon gång under sitt vuxna 

liv. Den faktiska prevalensen beror huvudsakligen på ålder, och ansträngningsinkontinens 

uppstår hos de flesta kvinnor vid tiden för deras sista menstruation. Trängningar och 

trängningsinkontinens blir mer prevalent i stigande ålder, ofta i kombination med 

ansträngningsinkontinens. Minassian m.fl. (2008) redovisar om att 

ansträngningsinkontinens i de allra flesta fall framträder för första gången i femtioårsåldern. 

Trängningsinkontinens kan uppstå i både fyrtio- och femtioårsåldern, men vanligast är att 

den uppkommer vid stigande ålder. Vidare menar Minassian m.fl. att 49,2 procent av de 

deltagande i studien upplever att de har någon form av urininkontinens. Uppskattningsvis är 

prevalensen för urininkontinens hos kvinnor i femtioårsåldern 15 procent, medan 

prevalensen för kvinnor i åttioårsåldern är 25 procent.  Prevalensen för urininkontinens är 

enligt Altaweel och Alharbi (2012) 29 procent hos tillfrågade kvinnor. Vidare menar Altaweel 
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och Alharbi att prevalensen är lägst hos kvinnor i åldrarna 26 till 30, varpå den ökar stadigt i 

stigande ålder. 

 

 

2.3.2 Faktorer som påverkar kvinnors val att söka hjälp 

 

Det finns en generell uppfattning om att urininkontinens är en normal del av att åldras. 

Denna uppfattning i kombination med kvinnans känsla av genans påverkar huruvida kvinnan 

väljer att söka medicinsk hjälp eller ej. Andra faktorer som styr kvinnans val i detta avseende 

är vilken typ och svårighetsgrad av urininkontinens kvinnan har (Hunter Koch, 2006). Både 

Basu och Duckett (2009) och Adedokun, Morhason-Bello, Ojengbede, Okonkwo och Kolade 

(2012) skriver att ett skäl till att kvinnor väljer att inte söka hjälp är att de ser 

urininkontinens som ett tillstånd av liten betydelse i proportion till andra medicinska 

problem, samt att det hos dessa kvinnor existerar en omedvetenhet om att urininkontinens 

är ett tillstånd som går att behandla. Vidare menar Basu och Duckett att anledningen till att 

yngre kvinnor inte söker hjälp beror på att de inte anser sig ha tid att uppsöka sin 

familjeläkare. Hägglund och Wadensten (2007) framhåller att många kvinnor väljer att avstå 

från att söka hjälp då de ser urininkontinens som en normal konsekvens av graviditet och 

förlossning. Inkontinens betraktas även som en privat angelägenhet som kvinnor inte vill 

diskutera. Kvinnor väljer att avstå från att söka hjälp på grund av att de är rädda för 

förödmjukelse. Känslan av skam i kombination med okunskap om vilken medicinsk hjälp 

som finns att tillgå hindrar kvinnor från att söka hjälp för sin urininkontinens (Elbiss, Osman 

& Hammad, 2013). Vidare menar Elbiss m.fl. att 61.9 procent av de kvinnor som avstår från 

att söka hjälp hoppas på att symtomen ska försvinna med tiden, utan vidare insatser eller 

behandling. 

2.3.3 Sjuksköterskors kunskap om urininkontinens 

Urininkontinens betraktas som en del i naturligt åldrande av 37,5 procent av tillfrågade 

sjuksköterskor (Ehlman m.fl. 2012). Detta styrks av Yuan och Williams (2010) som skriver 

att 53 procent av de distriktssköterskor som tillfrågats är av samma uppfattning. Vidare 

menar Yuan och Williams att distriktssköterskor innehar en medvetenhet om effekterna av 

urininkontinens, men att de däremot saknar tillräcklig kunskap för att kunna identifiera 

trängningsinkontinens samt att förebygga läckage. Sjuksköterskor anser att då patienter 

drabbade av urininkontinens uppsöker sjuksköterska på grund av sina symtom resulterar det 

i att inkontinensskydd skrivs ut, men att patienten ej blir informerad om övriga 

behandlingsalternativ (Albers-Heitner m.fl., 2011.) Vidare menar Albers-Heitner m.fl. att 

sjuksköterskor upplever sin kunskap om urininkontinens som tillfredsställande, men att de 

ställer sig positiva till vidare utbildning inom området. Saxer, de Bie, Dassen och Halfens 

(2008) skriver att sjuksköterskor anser att den egna kunskapen om urininkontinens bör 

utökas. 
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2.4 Styrdokument 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 1 § att hälso- och sjukvården har 

en skyldighet att arbeta preventivt för att på detta sätt förebygga sjukdom och främja hälsa. 

Sjukvården ska grundas på respekt för patientens autonomi och ska inte kränka patientens 

integritet. Enligt Socialstyrelsen (2005) omfattar sjuksköterskans ansvar att observera och 

bemöta patienten i dess sjukdom och lidande och i största möjliga mån lindra tillståndet 

genom lämpliga åtgärder. Vidare är sjuksköterskan ansvarig för att undervisa och stötta 

patienter och anhöriga med en strävan efter att främja hälsa samt förebygga sjukdom. 

Sjuksköterskan har skyldighet att med ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt föra en 

dialog med patienter och dess anhöriga. Sjuksköterskan har även en skyldighet att med gott 

omdöme, noggrannhet och kännedom ge information till patienter samt tillgodose 

välbefinnandet och tryggheten hos varje individ i samband med undersökning och 

behandling.  

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

I denna del förklaras de vårdvetenskapliga begrepp som valts till denna studie. Begreppen är 

människan, lidande och hälsa utifrån Erikssons (1987, 1994; 1995; 1996) teori. 

2.5.1 Människan 

Med kroppen tar människan kontakt med omvärlden. Människan är i grunden beroende av 

andra, och blir till i mötet med andra människor och sin miljö (Eriksson, 1987). Kroppen 

representerar mer än den fysiska personen, den agerar central för människans identitet och 

livshistoria. Inom själen finns människans medvetenhet rörande tankar och känslor, och det 

är med själen människan försöker bilda en helhet. Vidare menar Eriksson att människans 

andliga del omfattar hennes förmåga till gränsöverskridande, men även hennes strävan efter 

harmoni. Det är inom denna del tankar och funderingar om den egna existensen och dess 

levnadsöde uppstår. Eriksson menar vidare att människan bär sin värld inom sig, och att den 

inre och yttre världen tillsammans bildar en helhet. I den inre världen finns människans 

uppfattning om sig själv och sin omgivning – och det är dessa som bildar utgångspunkten för 

hur hon står i relation till det som händer omkring henne (Eriksson). 

Vidare menar Eriksson (1987) att människan har behov och begär. Begären fungerar som en 

drivande kraft i människans strävan mot det som kan bli, och kan förklaras som människans 

innersta önskan. Eriksson talar om begär efter liv och kärlek – dessa utgör människans 

grundbegär. Begäret efter liv visar sig i människans försök att uppnå och upprätta inre balans 

och ett stabilt liv, samt i människans sökande efter mening. Människans begär efter kärlek 

yttrar sig i hennes önskan efter samhörighet med andra människor såväl som med något 

andligt. Människans livskraft tar sig uttryck i dessa begär och kan därför aldrig helt mättas. 

Ett behov, till skillnad från ett begär, kan däremot tillfredsställas för stunden. Ett sådant 

behov kan vara sömn; när människan är trött sover hon, och vaknar när hon är utvilad. Även 

vid högre behov, såsom vid självförverkligande, finns stadier där människan slår sig till ro för 

stunden (Eriksson, 1987). 
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2.5.2 Lidande 

Lidandet beskrivs av Eriksson (1994) som en kamp mellan det goda och det onda, mellan 

lidandet och lusten – vilken är lidandets motpol. Under lidandets kamp kämpar människan 

mot känslan av bland annat skam och förnedring. Fyra grundpositioner uppstår i lidandets 

kamp. När människan är i det goda lidandet kämpar hon för mening och tillväxt, mot att bli 

hel som människa genom en högre grad av integration. Vidare menar Eriksson att det är i 

den goda lusten människans livsglädje, mening och kraft finns. I den onda lusten fokuserar 

människan på fel saker och är inte i stånd att bestämma över sitt liv. Det onda lidandet är 

genomgående ont, och det är ofta här människan upplever känslor av hopplöshet. Lidandet 

kan anta olika former beroende på grundposition och människans nuvarande livssituation 

samt syn på livet, men lidandet är alltid en unik kombination av lidande och lust, gott och 

ont. Lidandet beskrivs som något som exkluderar människan från sin kontext (Eriksson, 

1994). Det förekommer, enligt Eriksson, tre typer av lidande inom vården – vårdlidande, 

sjukdomslidande, och livslidande. Vårdlidande innebär att patienten istället för att uppleva 

ett lindrat lidande, erfar att lidandet ökar i samband med vårdkontakt. Orsaken till detta kan 

exempelvis vara att patientens värdighet kränks, att vårdaren utövar vanmakt, samt om 

vårdutförandet är otillräckligt eller helt uteblir. Detta är något sjuksköterskan direkt kan 

förebygga i det möte som sker mellan sjuksköterskan och dennes patient. Sjukdomslidande 

är direkt kopplat till en sjukdom, symtom eller biverkningar av en behandling – och kan vara 

själsligt såväl som kroppsligt. Livslidande omfattar en individs liv i helhet och är kopplat till 

individens förekomst och verklighet (Eriksson, 1994). 

2.5.3 Hälsa 

Den ontologiska hälsomodellen (Eriksson, Bondas- Salonen. Herberts, Lindholm & 

Matilainen, 1995) utgår från att det finns tre dimensioner av hälsa; hälsa som görande, 

varande och vardande – vilka människan rör sig mellan. Görandets nivå, den yttersta delen i 

modellen, karakteriseras av att människan försöker att uppnå hälsa genom att leva hälsosamt 

och på detta sätt undvika sjukdom. Ohälsa ses som ett problem som måste lösas, och därför 

karakteriseras hälsa som görande av yttre förhållanden som motiverar människan. Hälsa 

betraktas i proportion till omgivning och de normer som råder. Varandets nivå handlar om 

att människan försöker finna hälsa i förhållande till sig själv, och inte längre drivs av yttre 

faktorer och normer. Människan fokuserar här på att uppnå balans och harmoni, och söker 

därför efter att finna det i sina förhållanden och i sin livssituation (Eriksson m. fl., 1995). 

Hälsa som vardande, vilken utgör den innersta nivån i en människas hälsa, handlar om att  

människan befinner sig i en ständig tillblivelseprocess, och innebär att människan 

konfronteras med sig själv och sin livssituation. Eriksson (1994) menar att människan är 

tvungen att möta sitt lidande, och genom att sammanföra sina lärdomar på ett sådant sätt att 

det goda överväger kan människan uppleva frihet och livskraft, trots svåra perioder i livet. 

Människan försonas då med sitt lidande, vilket gör det möjligt att uppnå en känsla av själslig 

helhet och upplevelse av hälsans innersta kärna, menar Eriksson m.fl. (1995). Hälsa består 

enligt Eriksson (1996) av tre hörnstenar, vilka omskrivs som sundhet, friskhet och 

välbefinnande. Sundhet och friskhet kan på ett förenklat vis beskrivas som ett mått på 

fysiologiska funktioner. Då välbefinnandet förklaras som en individuell känsla med 

utgångspunkt i en persons livsvärld är det nästintill omöjligt att tillskriva det en objektiv 

definition. Välbefinnande kan nås först då människan accepterat sitt lidande och försonats 
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med detta. En persons välbefinnande grundar sig på personliga, inre upplevelser och en 

känsla av välbefinnande är därför något subjektivt som varierar från individ till individ 

(Eriksson, 1996).  

 

2.6 Problemformulering 

 

Miktionen styrs av två mekanismer – miktionsreflexen och viljemässig kontroll. Urinblåsan 

töms automatiskt på urin, då denna fyller blåsan till en viss gräns. Innan dess kan urinblåsan 

tömmas med hjälp av viljemässig kontroll. Urininkontinens är ett symtom relaterat till 

urinblåsans förvaring av urin och definieras som ofrivilligt urinläckage, som objektivt kan 

fastställas och som för den drabbade innebär ett problem ur socialt- och/eller hygieniskt 

perspektiv. Tidigare forskning visar att många kvinnor upplever urininkontinens någon gång 

i livet. Då urininkontinens betraktas som en naturlig del av åldrandet, både ur sjuksköterske- 

och patientperspektiv, medför detta att många kvinnor avstår från att söka hjälp för sin 

urininkontinens. I de sammanhang kvinnor med urininkontinens vårdas av sjuksköterskor 

fokuserar behandlingen på det medicinska. Då det genom tidigare forskning framkommer att 

kvinnor med urininkontinens upplever det svårt att tala om sin urininkontinens är det 

väsentligt att det framkommer vilka upplevelser som finns hos kvinnor drabbade av 

urininkontinens. Detta för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskor att 

erbjuda dessa kvinnor en mer tillfredställande vård. 

 3 SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens.  

4. METOD 

Under denna rubrik beskrivs genomförd databassökning, genomfört urval och analysmetod. 

Slutligen beskrivs etiska överväganden. 

4.1  Databassökning och urval 

Till detta examensarbete används främst databasen Discovery för att söka artiklar. Även 

databaserna PubMed och Cinahl nyttjas. Under urvalet exkluderas artiklar av medicinsk 

karaktär då dessa förklarar utgången av behandlingar, och inte upplevelser av fenomenet. 

Även artiklar där resultatet bygger på enbart manliga deltagares upplevelser exkluderas. 

Detta för att examensarbetet strävar efter att enbart beskriva kvinnors upplevelse av ett 

fenomen. Däremot inkluderas två artiklar omfattande både manliga och kvinnliga deltagare 

då det i de valda artiklarna tydligt framkommer i artiklarnas resultat vad kvinnor, respektive 

män säger och därmed avgränsas kvinnors upplevelser och kan på detta sätt väljas ut och 

analyseras. Ytterligare en artikel med både män och kvinnors upplevelser av urininkontinens 

svarar på syftet, men då det är omöjligt att särskilja vilken deltagare som beskriver vad, 

utesluts den ur studien. Två artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderas då 

de olika metoderna tydligt särskiljs i resultatet och därmed sållas det kvantitativa resultatet 

bort, medan det kvalitativa väljs ut. Sökningen efter datamaterial inkluderar ett brett 
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åldersspann, samt ett världsomspännande resultat, med artiklar från västvärlden såväl som 

Asien – detta för att examensarbetet ska uppnå ett bredare perspektiv. Artiklar med kvinnor 

under 30 år exkluderas, då ett alltför stort åldersspann medför ett för stort spektra. 

Urininkontinens är vanligare vid stigande ålder och därav görs valet att utesluta kvinnor 

under 30 år.  Däremot är åldern hos deltagarna i en av artiklarna med blandad ansats från 15 

år och uppåt, men då ingen kvinna i den kvalitativa delen av artikelns resultat är yngre än 36 

år inkluderas den i analysen.  Sökord som används vid sökning av datamaterial är: urinary 

incontinence, women, qualitative research, information, coping, overactive bladder, 

qualitative, experience.  Examensarbetets syfte och problemområde avgör vilka sökord som 

väljs. Dessa termer skrivs in i olika kombinationer med en strävan efter att undvika att 

väsentliga artiklar utesluts. I den inledande litteratursökningen används sökord som urinary 

incontinence AND women AND qualitative research. Vid en annan sökning kombineras 

orden urinary incontinence AND qualitative nursing research. Vid genomförda sökningar 

framkommer att sökorden urinary incontinence, women och qualitative research är mest 

effektiva då dessa ord genererar i flest artiklar som anses relevanta för studien (se bilaga 1). 

Genom att enbart söka artiklar som är granskade av en vetenskaplig nämnd (peer reviewed) 

utesluts de artiklar som ej har publicerats i vetenskapliga tidskrifter från sökresultatet. De 

sökta artiklarna vägs mot detta examensarbetes syfte och granskas därefter för att se om de 

är av kvalitativ ansats – detta för att examensarbetet är en litteraturstudie som underbyggs 

av kvalitativa artiklar. Under urvalsprocessen av resultatartiklar till detta examensarbete 

läses resultatdelen i varje funnen artikel av detta examensarbetes båda författare. De artiklar 

som anses besvara examensarbetets syfte behålls och övriga artiklar sållas bort. För att 

garantera att ett resultat med fokus på aktuella upplevelser av fenomenet beskrivs avgränsas 

sökningen till artiklar publicerade mellan år 2006 och år 2013. Målet med granskningen är 

att se om artiklarna innehåller sammanfattning, syfte, bakgrund, metod, resultat, diskussion 

och referenslista – samt om de svarar på examensarbetets syfte. Sökresultatet begränsas 

genom att avgränsningen full text väljs i samband med sökning av artiklar. Detta för att 

minska antalet träffar och därmed möjliggöra granskning av samtliga artiklar som 

uppkommer vid sökning. Polit och Beck (2012) menar att det är av yttersta vikt att resultatet 

bygger på information som hämtats från förstahandskällor, varför litteraturstudier 

konsekvent exkluderas vid datainsamlingen.  

4.2 Analysmetod 

Enligt Polit och Beck (2012) är en litteraturstudie lämplig att använda i studier där syftet är 

kvalitativt och ämnar beskriva upplevelsen av ett fenomen. Med grund i detta tillämpas 

litteraturstudie i utformandet av detta examensarbete. Vidare menar Polit och Beck att 

kvalitativ data lämpar sig då denna strävar efter att ge läsaren en djupare förståelse för en 

studies resultat som helhet. Då en litteraturstudie genomförs innebär detta enligt Polit och 

Beck att en systematisk sökning efter litteratur görs. Materialet genomgår sedan kritisk 

granskning och analys, innan det sammanställs till ett nytt resultat. Examensarbetets 

bearbetade datamaterial genomgår analys utifrån Evans (2002) tolkning av en metasyntes. 

Evans beskriver två metoder för analys av bearbetad data; beskrivande och tolkande syntes. I 

genomförandet av detta examensarbete analyseras data utifrån Evans (2002) beskrivande 
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syntes då en beskrivande syntes ämnar beskriva och sammanställa det som rapporteras i 

publicerade artiklar, medan en tolkande syntes syftar till att skapa en ny tolkning av 

datamaterial som redan publicerats. 

Dataanalys enligt Evans (2002) tolkning av en metasyntes indelas i fyra faser. Den första 

fasen omfattar insamling av data. Under denna fas söks artiklar som anses besvara 

examensarbetets syfte i relevanta databaser. Utifrån valda inklusionskriterier väljs tio artiklar 

ut – vilka alla anses uppfylla de krav som omfattar en vetenskaplig artikel, samt besvarar 

detta examensarbetes syfte. Under analysens andra fas läses varje utvald artikel upprepade 

gånger av de båda författarna till detta examensarbete. Detta görs för att skänka författarna 

till examensarbetet en större förståelse för artiklarna som helhet. Därefter stryks fynd som 

anses besvara examensarbets syfte under. Dessa fynd förs sedan över på urklippta 

papperslappar och färgmarkeras efter sin artikeltillhörighet. Vidare sammanförs de 

färgmarkerade fynden från varje artikel med fynd från andra artiklar som visar samma sak. 

Detta för att författarna av examensarbetet lättare ska få en uppfattning om, och därefter 

kunna urskilja, vilka fynd som förekommer i flera artiklar. De fynd som enbart förekommer i 

enstaka artiklar utesluts. De gemensamma fynden utgör det Evans (2002) kallar nyckelfynd. 

I analysens tredje fas struktureras sedan nyckelfynden upp, för att sedan delas in i distinkta 

teman. Genom att artiklarnas nyckelfynd läses igenom ytterligare en gång framträder tydliga 

subteman, vilket ger artiklarnas resultat en ny innebörd. I den fjärde, slutliga, fasen betraktas 

slutligen resultatet i sin helhet och en slutsats tas fram. Se bilaga 3 för exempel på 

analysprocessens gång. 

 4.3 Etiska överväganden 

En grundläggande forskningsprincip är enligt Northern Nurses‟ Federation [NNF] (2003) att 

en studie ska vara till nytta för omvårdnaden av den eller de grupper som studien avser. 

Detta innebär att en forskare ska reflektera över, samt dokumentera, vilken nytta studien kan 

leda till för samhället och den enskilda människan. Nytta i detta avseende innebär att 

genomförd forskning leder till ny kunskap som främjar och återställer hälsa, förhindrar 

sjukdom och minskar lidande (NNF). Det är viktigt att inte förvränga det resultat 

originalartiklarna kommit fram till, då det anses som oredlighet inom forskning (Codex, 

2014). Därför väljs det till detta examensarbete enbart artiklar som svarar på det aktuella 

syftet. Polit och Beck (2012) menar att det är av yttersta vikt att inte tolka datamaterial 

utifrån den egna förförståelsen.  Datamaterial bör istället betraktas ur ett neutralt perspektiv.  

5 RESULTAT 

I analysen framträder fyra teman; utanförskap, acklimatisering, acceptans och vanmakt. 

Varje tema delas sedan in i två subteman. Dessa subteman är: ett tabubelagt ämne, en 

ständig oro inför att bli avslöjad, en förlorad spontanitet, att leva i ständig beredskap, något 

att räkna med, att lära sig leva med sin urininkontinens, ett begränsat liv samt en förlorad 

kroppskontroll. 
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5.1 Utanförskap 

Under detta tema framkommer att kvinnor upplever sin urininkontinens som något 

tabubelagt och privat, något man inte samtalar med andra om. Detta medför känslor av 

isolering. Utöver detta uttrycker dessa kvinnor en rädsla för att inför sin omgivning lukta 

urin, vilket leder till en förnimmelse av stress och skam. Vidare beskriver dessa kvinnor hur 

urininkontinensen medför en begränsning i deras liv.  

5.1.1 Ett tabubelagt ämne 

En del av dessa kvinnor känner en förlägenhet inför att diskutera sin urininkontinens med 

andra, då de betraktar sin urininkontinens som något skamfyllt och hemligt. En kvinna 

berättar: ”I feel embarrassed discussing urine leakage with others. We usually do not talk 

about such things with others, even with doctors. These are so private” (Hemachandra, 

Rajapaksa & Manderson, 2009, s.1399). Detta resulterade i att dessa kvinnor försökte dölja 

sin urininkontinens från familjemedlemmar, vänner och sjukvårdspersonal. Vidare 

framkommer att urininkontinens betraktas som tabu (Hägglund & Ahlström, 2007). Somliga 

kvinnor anser det svårare att tala med män, än med andra kvinnor, om sin urininkontinens - 

medan de allra flesta kvinnor upplever det svårt att tala om sin urininkontinens med någon 

överhuvudtaget (Hemachandra m.fl., 2009; Zeznock m.fl., 2009; Hägglund & Ahlström, 

2007).  Av de kvinnor som anser det otänkbart att samtala om sin urininkontinens i närheten 

av män uppger flera av dessa att de på grund av detta avstår från att söka medicinsk hjälp hos 

doktorer av manligt kön. En av dessa kvinnor berättar: ”If it‟s a male doctor then we ask for 

another. We‟re ashamed. Women, that‟s better” (Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-

Blom, 2009, s. 299). Dessa kvinnor upplever det lättare att diskutera sin urininkontinens 

med kvinnliga läkare. Somliga kvinnor upplever skam både inför det faktum att de är 

drabbade av urininkontinens, men också inför det faktum att de samtalar om problemet med 

någon utomstående, oavsett kön (Andersson m.fl. 2009). Urininkontinens anses vara en så 

pass privat angelägenhet att många av dessa kvinnor helt och hållet undviker att söka hjälp 

för sina besvär (Wang, Chen, Jou & Tsao, 2011).) Kvinnor drabbade av urininkontinens 

upplever att de enbart kan samtala om sin urininkontinens med andra kvinnor drabbade av 

samma problem och att detta leder till en känsla av isolering (Hale, Grogan & Willott, 2009.) 

Kvinnor med urininkontinens upplever skam i närheten av sin familj (Hägglund & Ahlström, 

2007). En av dessa kvinnor berättar: 

I don‟t have a sauna with my husband and children any more. I‟ve never been ashamed of 

the stitches on my stomach that I got when I had an operation, I could explain it. But 

urine leakage I can‟t explain, it‟s sort of too intimate for them – it doesn‟t exist for them 

simply (Hägglund & Ahlström, 2007, s. 1950). 

Dessa kvinnor upplever en stark känsla av skam och utanförskap i intima situationer 

(Hägglund & Ahlström, 2007). Zeznock, Gilje och Bradway (2009) skriver att en kvinna 

drabbad av urininkontinens uppger att hon försöker att tala med sina drabbade vänner så 

mycket som möjligt om urininkontinens, samt uppmuntra dem att söka hjälp, för att på detta 

sätt avdramatisera tillståndet ”Many of my female friends also have incontinence, so the 
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more I talk about it, the more it‟s an outside thing, and I encourage them to seek care […]” 

(Zeznock, Gilje & Bradway, 2009, s. 161. Flera av dessa kvinnor ger förslag till andra kvinnor 

angående behandling. Ett flertal kvinnor uttrycker att de, i och med sin urininkontinens, 

upplever en distans till sina familjer (Andersson m.fl., 2009; Hägglund & Ahlström, 2006; 

Nicolson, Kopp, Chapple & Kelleher, 2008).  

5.1.2 En ständig oro inför att bli avslöjad 

Kvinnor med urininkontinens beskriver en ständig stress samt en rädsla inför att ett 

urinläckage ska ske då de befinner sig på allmän plats och att personer i deras närhet då ska 

lägga märke till lukten av urin eller fläckar på deras kläder (Hemachandra, Rajapaksa & 

Manderson, 2009). Ett flertal kvinnor delger berättelser om situationer där urinläckage 

inträffade, samt den skam de upplevde i samband med detta (Nicolson m.fl, 2008; Zeznock 

m.fl., 2009). Wang, Chen, Jou och Tsao (2011) skriver att kvinnor med urininkontinens 

berättar att de dagliga bestyr urininkontinensen medför utgör en källa till oro och ångest. En 

av dessa kvinnor berättar: 

Once after a meal with friends, I was so full up that the bladder was squeezed. While 

walking, I could not stop leaking urine. I felt terribly embarrassed because I was wearing 

white pants that day and the stain was visible to everyone. Oh, what a shame! (Wang, 

Chen, Jou & Tsao, 2011, s.69).  

Denna kvinna upplever en känsla av att ha en smutsig kropp och denna känsla är ständigt 

närvarande under långa perioder (Wang m.fl., 2011). En av dessa kvinnor beskriver att oron 

för synligt urinläckage medför att hon blir stående om hon oavsiktligt råkar nysa eller hosta 

på allmän plats. Detta för att undvika att få synliga urinfläckar på kläderna (Hemachandra 

m.fl., 2009).  En annan kvinna beskriver hur hon bär inkontinensskydd i flera lager då hon 

befinner sig utanför hemmet, vilket medför ett bättre skydd mot fläckar, men att lukten av 

urin uppstår trots detta. ”Always I fear that people will notice the bad smell of urine from me. 

Sometimes I am aware of it. Sometimes I notice that other people are aware of it. I am really 

distressed by it […]” (Hemachandra, Rajapaksa & Manderson, 2009, s. 1398). Vidare 

beskriver denna kvinna hur hon upplever att andra individer lägger märke till hennes 

urinlukt och att detta i sig medför en väldig bedrövelse.  En kvinna uttrycker oro över att bli 

betraktad som underlig i och med hennes täta besök på toaletten och flera kvinnor talar om 

rädslan inför att andra människor ska tro att de inte sköter sin hygien (Elstad, Taubenberger, 

Botelho & Tennstedt, 2010). En kvinna berättar att hon lagom hinner tvätta och klä på sig 

innan hon tvingas byta kläder igen på grund av urinläckage. Hon väljer därför att stanna 

hemma, av rädsla för att lukta urin (Nicolson, Kopp, Chapple & Kelleher, 2008).   

5.2 Acklimatisering 

I detta tema framkommer hur kvinnor med urininkontinens acklimatiserar sig till sin 

urininkontinens. Dessa kvinnor lever i ständig beredskap i händelse av ett urinläckage, och 

många kvinnor tillämpar strategier för att förebygga läckage. Detta resulterar i att deras 

tillvaro karakteriseras av planering, vilket vidare medför att kvinnor med urininkontinens 

upplever en förlorad spontanitet.  
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5.2.1 En förlorad spontanitet 

Kvinnor med urininkontinens skapar strategier i sin vardag för att förebygga ett urinläckage. 

Dessa strategier visar sig genom att vissa kvinnor försöker att avstå från att dricka kaffe efter 

klockan tolv på dagen (Anger m.fl., 2011). Andra kvinnor anpassar sin livsstil genom att 

reducera vätskeintaget så mycket som möjligt. Detta för att minska frekvensen av urinläckage 

(Hale, Grogan & Willott, 2009; Wang, Chen, Jou & Tsao, 2011, Zeznock, Gilje & Bradway, 

2009).  En kvinna väljer att avstå helt från att dricka vid arbete långt bort från en toalett 

(Hemachandra, Rajapaksa & Mandersson, 2009). Kvinnor med urininkontinens förklarar att 

deras dagar ofta planeras utifrån deras urininkontinens. En av dessa kvinnor menar att det 

blivit en vana att bibehålla en tom urinblåsa och att detta är något hon inte längre reflekterar 

över (Hägglund & Ahlström, 2007).  Vissa kvinnor försöker förebygga läckage genom att 

ständigt hålla urinblåsan tom och går därför på toaletten redan innan de känner ett fysiskt 

behov av att tömma blåsan (Andersson, Johansson, Nilson & Sahlberg-Blom, 2008; 

Hägglund & Ahlström, 2007; Wang m.fl., 2009).   

5.2.2 Att leva i ständig beredskap 

Kvinnor med urininkontinens framhåller att tillståndet medför ett liv i ständig beredskap. 

Dessa kvinnor att de på grund av sin urininkontinens planerar sina dagar noggrant för att 

förhindra tecken på urinläckage. Vidare berättar vissa kvinnor att de bär mörka kläder för att 

dölja ett eventuellt urinläckage. Vissa av dessa kvinnor väljer att ta med sig en extra 

uppsättning kläder till arbetet i händelse av att ett urinläckage inträffar (Nicolson, Kopp, 

Chapple & Kelleher, 2008; Zeznock m.fl., 2009) En kvinna beskriver att hon inte känner sig 

hindrad att åka på långa bilturer eller flygresor, men att hon tänker sig för när det handlar 

om var hon ska sitta, var hon ska stanna och var nästa toalett finns (Anger, m.fl., 2011). 

Närheten till toalett är något som påverkar många kvinnors vardag, och några av dessa 

kvinnor beskriver hur de planerar sina arbetsdagar med avseende till detta (Hägglund & 

Ahlström, 2007). Kvinnor med urininkontinens använder inkontinensskydd som byts 

frekvent under dagen och de är väldigt måna om att sköta sin intimhygien för att hindra att 

urinlukt sprids (Andersson m.fl., 2008).  

5.3 Acceptans 

I följande tema beskrivs att kvinnor upplever sin urininkontinens som en normal konsekvens 

av ålder och barnafödande, och att detta i vissa fall hjälper dem att acceptera tillståndet. 

Vidare menar kvinnor med urininkontinens att deras tillstånd är en del av deras vardag. Så 

länge livskvaliteten hos dessa kvinnor inte påverkas alltför påtagligt, anser många av dem att 

det går att anpassa sig efter sin urininkontinens. 

5.3.1 Något att räkna med 

Kvinnor drabbade av urininkontinens beskriver att de upplever urininkontinens som en 

normal och förväntad åkomma hos kvinnor i allmänhet, och att barnafödande, åldrande samt 

tungt arbete i synnerhet är något som ytterligare kan förvärra detta tillstånd (Andersson, 
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Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom, 2008; Hemachandra, Rajapaksa & Manderson, 2009). 

Det framkommer att vissa av dessa kvinnor accepterar sin situation och att de upplever det 

som ett arv att ständigt bära med sig inkontinensskydd (Anger m.fl., 2011). Vissa kvinnor 

förklarar att de delvis upplever att de har sig själva att skylla, till exempel berättar en kvinna 

att hon tror att hennes urininkontinens uppkommit för att hon var sängvätare som barn 

(Hägglund & Ahlström, 2007), medan en annan kvinna anser att hennes urininkontinens 

delvis beror på att hon är överviktig: 

I talk openly about urine leakage. I'm not ashamed of it; I think it's perfectly normal to 

have it when you've given birth to so many children. I blame it on the child that's a good 

argument! But I'm sure it's not just because of that, it must be because I weigh a lot too 

(Hägglund & Ahlström, 2007, s. 1952).  

Vidare skriver Hägglund och Ahlström (2007) att kvinnorna upplever det lättare att 

anpassa sig till sin urininkontinens genom att hitta en bakomliggande orsak till sitt 

tillstånd. Trots att urininkontinens orsakar en bedrövelse och har en djupgående 

påverkan på kvinnors liv väljer de att inte söka medicinsk hjälp då de upplever 

urininkontinens som ett medicinskt obetydligt problem (Hale, Grogan & Willott, 

2009). Även om kvinnor med urininkontinens upplever sitt tillstånd som något 

naturligt, anser många av dem att det är viktigt att diskutera sin urininkontinens 

(Andersson m.fl., 2009).  

5.3.2 Att lära sig leva med sin urininkontinens 

Kvinnor med urininkontinens uppger att ett liv med urininkontinens är något de vant sig vid 

och lärt sig leva med (Andersson m.fl., 2008). Många av dessa kvinnor upplever 

urininkontinens på en daglig basis och detta förändrar deras liv. Då kvinnor uppfattar 

urininkontinens som en normal konsekvens av hög ålder, fortsätter de sin vardag med få 

förändringar i sina rutiner. Detta beror på att de har levt med sin urininkontinens under så 

pass lång tid att den numer är ett naturligt inslag i deras liv (Zeznock, Gilje & Bradway, 

2009). Andra kvinnor beskriver att deras urininkontinens endast medför små begränsningar 

i vardagen och att de, eftersom de har levt med tillståndet så länge, har vant sig vid det 

(Hägglund & Ahlström, 2007; Zeznock m.fl.). För vissa kvinnor förbättras inte deras 

urininkontinens, trots perioder av självkontroll och självhjälp. Dessa kvinnor väljer att inte 

söka ytterligare medicinsk behandling eller delta i några aktiviteter för förbättring av 

tillståndet. Om urininkontinensen inte allvarligt försämrar deras livskvalitet väljer dessa 

kvinnor att uthärda sin situation, trots dagliga svårigheter (Wang, Chen, Jou & Tsao, 2011).  

5.4 Vanmakt 

Under detta tema framkommer att kvinnor anpassar sitt liv utifrån sin urininkontinens. Flera 

kvinnor berättar om de strategier de använder sig av för att klara av sin vardag. Det 

framträder berättelser om hur vissa aktiviteter väljs bort på grund av dessa kvinnors rädsla 

för urinläckage. Vidare utrycker dessa kvinnor skam över att deras urininkontinens medför 

att de inte längre kan styra över sin egen kropp, samt den oro de upplever då deras 

urininkontinens kontrollerar deras tillvaro.  
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5.4.1 Ett begränsat liv 

Det framkommer att kvinnor undviker fysiska aktiviteter av rädsla för urinläckage. Dessa 

aktiviteter är exempelvis att lyfta, hoppa samt att springa (Hägglund & Ahlström, 2007). För 

en av kvinnorna innebär hennes urininkontinens att hon väljer bort intressen hon tidigare 

haft: 

 I used to enjoy mountain climbing or traveling abroad quite often. Now I only go to the 

department stores or malls. I no longer dare to go to places where the ability of toilet is 

uncertain. There is no sense of security (Wang, Chen, Jou & Tsao, 2011, s. 69). 

Kvinnor med urininkontinens undviker vissa aktiviteter för att på detta sätt ha större kontroll 

över sitt tillstånd (Wang m.fl.). Nicolson, Kopp, Chapple och Kelleher (2008) skriver att 

många kvinnor med urininkontinens berättar att rädslan för urinläckage samt att inte ha 

tillgång till en toalett vid behov leder till att de lever med ständig ångest och oro över att hitta 

sätt att hantera sin situation. En kvinna berättar att hon ofta undviker platser där hon inte är 

säker på att det finns en toalett (Nicolson m.fl.).  Vissa kvinnor beskriver hur de väljer att 

undvika sociala situationer de inte är helt bekanta med (Hemachandra, Rajapaksa & 

Manderson, 2009) och hur kvinnor med urininkontinens avstår från biobesök och andra 

aktiviteter som är svårförenliga med ett besök på toaletten (Anger m.fl, 2011). En kvinna 

berättar att hon ofta drabbas av urinläckage vid lek med sina barn och att hon därför väljer 

att avstå från att springa eller hoppa (Wang m.fl., 2011). Kvinnor med urininkontinens lever 

restriktiva liv på grund av sina problem. Då urinläckage ses som ett normalt inslag i äldre 

kvinnors liv, ligger fokus på att dölja urinläckage och -lukt. Många kvinnor med 

urininkontinens lever begränsade liv på grund av sitt tillstånd (Hale, Grogan &Willott, 2009). 

För vissa kvinnor medför deras urininkontinens så stora svårigheter att de antingen arbetar 

hemifrån eller att de ger upp sitt arbete helt (Hale m.fl.).  

5.4.2 En förlorad kroppkontroll 

Vissa kvinnor beskriver känslor av låg sjävkänsla, förlägenhet, skam samt självhat. En kvinna 

berättar: ”I hate my body. I am always suffering […]” (Hemachandra, Rajapaksa & 

Manderson, 2009, s. 1399). Vidare framkommer att kvinnor med urininkontinens betraktar 

sin kropp med avsky. En kvinna beskriver hur hon upplever sig som smutsig då hennes 

urinläckage medför att hon luktar urin: ” Though I had taken some precautions, incidents of 

urine leakage still occur. If the pads cannot be replaced immediately afterwards, they will 

begin to stink. That‟s why I always feel my body is filthy” (Wang, Chen, Jou & Tsao, 2011, 

s.69). Dessa kvinnor upplever stress i olika former och känner sig spända och förlägna (Wang 

m.fl.). Nicolson m.fl., 2008 skildrar hur kvinnor med urininkontinens upplever känslor av 

nedstämdhet i samband med urinläckage, samt att de har svårt att relatera till sitt tillstånd. 

Andersson m.fl. (2009) skriver om en kvinna som berättar att urinläckage sker oavsett var 

hon är eller vad hon gör: 

Well, when it comes it just pours; everything comes. Some times when you‟re out 

traveling it isn‟t possible to get to a toilet. If there isn‟t a toilet I wet myself and then I 

have to change when I get home. You know it isn‟t just when I laugh; it doesn‟t matter 
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where I am, if I have to urinate then I have to get a toilet, otherwise it leaks (Andersson, 

Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom, 2009, s. 299). 

Vidare skriver Andersson m.fl. om att kvinnan berättar hur begränsad hon känner sig på 

grund av sitt behov av att regelbundet tömma blåsan, vilket leder till att hon inte kan utföra 

vissa aktiviteter. Det framkommer att urininkontinens innebär ett störningsmoment då den 

blir mer frekvent i samband med exempelvis med nysning, hosta, skratt, tunga lyft (Wang 

m.fl., 2011). En kvinna berättar att känslor av hjälplöshet och ångest uppstår då hon drabbas 

av urinläckage: ”[…] It‟s very, very hard to take, not being in control of your body. You feel 

upset, and pretty often you get angry. Getting angry‟s best, it‟s easiest that way.” (Hägglund & 

Ahlström, 2007, s. 1950). Vidare menar Hägglund och Ahlström att kvinnor upplever 

desperation och maktlöshet då de inte lyckas stoppa ett pågående urinläckage. En kvinna 

berättar att det känns som att hon färdas tillbaka till sin barndom då urinläckage inträffar 

(Andersson m.fl., 2008).  

6 DISKUSSION 

Diskussionen är indelad i tre olika delar och består av: resultat-, metod- och etikdiskussion. I 

resultatdiskussionen förs ett resonemang angående hur studien besvarar syftet i förhållande 

till tidigare forskning samt valt vårdvetenskapligt perspektiv. Under denna del presenteras 

även förslag på framtida forskning. Metoddiskussionen presenterar för- och nackdelar med 

den metod som använts för att genomföra studien. Under metoddiskussionen förs även en 

diskussion kring studiens vetenskapliga kvalitet utifrån ett antal kvalitetskriterier. I 

etikdiskussionen klargörs studiens etiska förhållningssätt.  

6.1 Resultatdiskussion 

 Detta examensarbetes resultat visar att kvinnor med urininkontinens väljer att undvika 

främmande sociala situationer av rädsla för att inte hitta en toalett och riskera ett 

urinläckage, och därmed även riskera att lukta urin (Hemachandra m.fl., 2009; Elstad m.fl., 

2010; Nicolson m.fl. 2008; Anger, m.fl., 2011). Dessa kvinnor uttrycker en känsla av 

utanförskap i och med de sociala begränsningar urininkontinensen medför. Eriksson (1994) 

talar om lidandet som något som exkluderar människor från sin kontext. Urininkontinens 

kan därför ses som lidande i förhållande till detta, då kvinnor med urininkontinens beskriver 

hur de väljer att stanna hemma samt undviker aktiviteter och sammanhang de egentligen 

önskar vara en del av. Denna begränsning av dessa kvinnors liv kan kopplas till Eriksson 

(1987) då kvinnor med urininkontinens väljer att undvika sociala situationer. Genom detta 

tillgodoses inte dessa kvinnors begär efter kärlek. Då kvinnor med urininkontinens undviker 

sociala situationer förminskas de och förlorar därmed en del av vad det innebär att vara 

människa (Eriksson, 1987). Det framkommer att vissa kvinnor avstår från aktiviteter som 

tidigare utgjort en stor del av deras tillvaro (Wang m.fl., 2011). Detta beror på dessa kvinnors 

rädsla för att drabbas av ett synligt urinläckage. Vissa kvinnor väljer att arbeta hemifrån eller 

att sluta arbeta på grund av sin urininkontinens (Hale m.fl. 2009). Det lidande kvinnor med 

urininkontinens uttrycker då deras urininkontinens medför att de avstår från sociala 

sammanhang kan kopplas till det Eriksson (1994) beskriver som ond lust, en av fyra 
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grundpositioner som uppstår i lidandets kamp. I denna form av lidande fokuserar människan 

på fel saker och är inte i stånd att bestämma över sitt eget liv. Kvinnor med urininkontinens 

väljer bort aktiviteter de tidigare uppskattat av rädsla för urinläckage (Hägglund & Ahlström, 

2007; Wang m.fl., 2011). Kvinnor med urininkontinens uttrycker att de påverkas negativt då 

de går miste om en del av den gemenskap de skulle vilja ha med sin omgivning. Det lidande 

dessa kvinnor ger uttryck för i dessa berättelser går att relatera till det Eriksson (1994) 

beskriver som sjukdomslidande, såväl som livslidande. Denna form av lidande omfattar de 

symtom urininkontinensen medför (Eriksson, 1994), såsom läckaget i sig, men också känslan 

av vanmakt kvinnor med urininkontinens uttrycker då de ej förmår att stoppa ett pågående 

urinläckage (Hägglund & Ahlström, 2007). Denna vanmakt motsvarar det Eriksson beskriver 

som ett psykiskt betingat sjukdomslidande.  En förändrad syn på den egna kroppen innebär  

även en förändrad syn på omvärlden (Eriksson, 1987). Den skam kvinnor med 

urininkontinens upplever i samband med urinläckage hindrar dessa kvinnor från att känna 

sig bekväma med andra. Detta tyder på att dessa kvinnor ser på sig och sin urininkontinens i 

proportion till yttre omständigheter. Den begränsning urininkontinens utgör i kvinnornas liv 

samt det utanförskap som därmed efterföljer omfattar det Eriksson (1994) hänvisar till 

psykiskt sjukdomslidande på varande nivå.  

I detta examensarbetes resultat framkommer att kvinnor med urininkontinens försöker 

åtgärda sitt urinläckage med hjälp av inkontinensskydd och andra hjälpmedel (Hemachandra 

m.fl, 2009; Nicolson m.fl. 2008). Genom dessa åtgärder uppnår kvinnorna hälsa som 

görande på en sundhets- och friskhetsnivå (Eriksson m.fl., 1995; Eriksson, 1996). Vidare talar 

Eriksson (1996) om välbefinnande som en helhetskänsla, som omfattar alla aspekter av hälsa 

hos en individ. Då kvinnor med urininkontinens uttrycker en känsla av lidande på olika 

nivåer är det ej möjligt för dem att nå välbefinnande (Eriksson, 1994). Urininkontinens 

beskrivs av kvinnor som ett tabubelagt (Hägglund & Ahlström, 2007) och skamfyllt tillstånd 

de ej vill diskutera med andra (Hemachandra m.fl., 2009; Andersson m.fl., 2009). Att 

kvinnor med urininkontinens beskriver sitt tillstånd som skamfyllt och tabubelagt går att att 

relatera till det Eriksson (1996) skriver om att människan på en görande nivå i sin hälsa 

betraktar sig själv i jämförelse med de normer som råder.  

Kvinnor med urininkontinens berättar hur de utvecklat strategier som syftar till att minska 

urinläckage eller att göra detta mindre märkbart för andra. Dessa strategier artar sig genom 

att dessa kvinnor exempelvis minskar vätskeintaget (Hemachandra m.fl., 2009; Anger m.fl, 

2011; Hale, m.fl., 2009; Wang m.fl., 2011; Zeznock m.fl., 2009). Att sträva efter att påverka 

hälsoproblem på kort sikt genom åtgärder förklaras av Eriksson m.fl. (1995) som att 

individen strävar efter hälsa på görandets nivå. Vissa kvinnor strävar efter att ta kontroll över 

sin urininkontinens och vidtar åtgärder vilka medför en tillfällig lindring av deras problem 

(Andersson m.fl., 2008; Hägglund & Ahlström, 2007; Wang m.fl., 2011). Det framkommer i 

detta examensarbetes resultat att kvinnor med urininkontinens anpassar sina kläder utifrån 

sin urininkontinens. Mörka kläder väljs framför ljusa, då mörkare kulörer lättare döljer ett 

uppkommet läckage (Nicolson m.fl., 2008; Zeznock m.fl., 2009). Tidigare nämnda strategier 

är ett sätt för kvinnor med urininkontinens att försöka hantera sin hälsa på en görande nivå. 

Att anpassa sig till sin urininkontinens omfattar det lidande Eriksson (1994) betecknar som 
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ett livslidande på varandets nivå. Denna form av lidande påverkar tillvaron och hindrar dessa 

kvinnor från att uppleva tillfredställelse på lång sikt.  Kvinnors livssituation påverkas på detta 

sätt av urininkontinens och detta hotar deras hälsa på en nivå av varande (Eriksson, 1996).  

Att ej kunna kontrollera sitt liv och därmed sina behov hotar hälsa enligt Eriksson (1996) på 

en varande nivå. När kvinnor med urininkontinens upplever att deras tillstånd resulterar i en 

förlorad kontroll över deras liv erfar de ett ont lidande, vilket Eriksson (1994) beskriver som 

något genomgående ont och som ofta upplevs som hopplöst. Då kvinnor med 

urininkontinens avskärmar sig från andra uppstår ett sjukdomslidande av psykisk karaktär 

som av Eriksson (1994) omnämns som lidande på vardande nivå. Vissa kvinnor uttrycker här 

känslor av isolering och tabu; att urininkontinens är något de inte kan tala öppet om och de 

kan därför inte dela med sig av sina upplevelser till andra. Detta kan kopplas till tidigare 

forskning där det framkommer att inkontinens betraktas som en privat angelägenhet som 

kvinnor ej vill diskutera med andra (Hägglund & Wadensten, 2007). Vissa kvinnor upplever 

att urininkontinens omges av ett såpass starkt tabu att detta leder till att de ej kan tala om 

sina problem med någon alls (Hemachandra m.fl., 2009; Zeznock m.fl., 2009; Hägglund & 

Ahlström, 2007).  Detta leder till att kvinnorna begränsas och hindras från att röra sig mellan 

de olika nivåerna av hälsa, menar Eriksson. En av kvinnorna berättar om hur hon avstår från 

att bada bastu med sin familj av rädsla för att de ska upptäcka att hon är urininkontinent. En 

av kvinnorna berättar att hon anser att urininkontinens inte är något att skämmas för; hon 

försöker att samtala med sina vänner om tillståndet och uppmuntra dem att söka hjälp. 

Enligt Eriksson (1994) är detta ett tecken på att kvinnan accepterat sitt lidande och i stället 

för att fly ifrån det strävar efter att använda det som en drivkraft i sin hälsoprocess.  

 Kvinnor med urininkontinens uttrycker känslor av skam och vissa väljer att på egen hand 

försöka behandla symtomen, utan att söka behandling (Wang m.fl., 2011; Hemachandra 

m.fl., 2009). Detta överensstämmer med tidigare forskning  (Hunter Koch, 2006; Basu & 

Duckett, 2009; Adedokun m.fl., 2012). Det existerar lidande kopplat till vården. Detta 

lidande omnämns av Eriksson (1994) som vårdlidande. Vissa kvinnor uttrycker att 

urininkontinens betraktas som ett problem av liten medicinsk betydelse och att de därför 

avstår från att söka hjälp (Hale m.fl., 2009). Ett vårdlidande kan enligt Eriksson (1994) 

uppstå då en patient upplever att dess problem bagatelliseras eller att behandling av ens 

patients tillstånd uteblir. Vidare uttrycker flera kvinnor att de inte betraktar sin 

urininkontinens som ett stort problem, trots berättelser om hur deras liv anpassats utifrån 

urininkontinensen (Hale m.fl.) Vissa kvinnor ser urininkontinens som en normal åkomma 

(Andersson m.fl., 2008; Hemachandra m.fl., 2009). Kvinnor med urininkontinens upplever 

en brist på kontroll över den egna kroppen (Andersson m.fl., 2009; Hägglund & Ahlström, 

2007). Ett fysiskt sjukdomslidande (Eriksson, 1994) uppstår då kvinnor med urininkontinens 

blir våta av urin i samband med urinläckage, medan den skam dessa kvinnor uttrycker 

motsvarar det Eriksson benämner som ett psykiskt sjukdomslidande.  

Detta examensarbetes resultat visar att kvinnor med urininkontinens tillämpar olika 

strategier för att försöka hantera sitt tillstånd. De väljer att hantera sin urininkontinens i 

tysthet och försöker åtgärda problemet på det sätt de anser bäst, med hjälp av 

inkontinensskydd eller vätskerestriktioner. Lidandet som görande på friskhet- och 
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sundhetsnivå skildras av Eriksson (1994) som ett problem som antingen bör lösas eller flys 

ifrån. Strategierna som nämns av dessa kvinnor kan därför betraktas som en tillfällig lösning 

på problemet, likväl som en flykt ifrån det. Vidare visar detta examensarbetes resultat att 

många kvinnor försöker finna en förklaring till varför just de har drabbats av urininkontinens 

(Andersson m.fl., 2008; Hemachandra m.fl., 2009; Hägglund & Ahlström, 2007). Då kvinnor 

med urininkontinens söker efter en förklaring till varför de drabbats av urininkontinens är 

detta ett sätt att uttrycka livslidande på vardandets nivå (Eriksson, 1994). Dessa kvinnor 

försöker finna en orsak till varför de drabbats av urininkontinens och utkämpar på så sätt en 

kamp i det Eriksson beskriver som det goda och det onda. Här strävar kvinnor med 

urininkontinens mot att hitta mening och tillväxt i livet; mot att uppleva en helhet som 

människa genom en högre grad av integration (Eriksson, 1994). Eriksson m.fl. (1995) 

relaterar till hälsa som vardande, där människan har möjlighet att betrakta sitt 

sjukdomstillstånd som en drivkraft, istället för som en motgång. Att kvinnorna väljer att 

fortsätta med sin vardag trots sin urininkontinens (Zeznock m.fl., 2009; Hägglund & 

Ahlström, 2007; Andersson m.fl., 2008; Wang m.fl., 2011) visar på en vilja till liv, något som 

kan kopplas till Eriksson (1994) som menar att denna vilja till liv hör samman med den goda 

lusten där en människas kraft och mening finns. Eriksson (1996) menar att först då en 

individ försonats med sin situation och sitt lidande kan denna uppnå hälsa i form av 

välbefinnande. Denna försoning visar sig i detta examensarbetes resultat då kvinnor med 

urininkontinens uttrycker att de vant sig vid, samt lärt sig att leva med sin urininkontinens 

(Andersson m.fl., 2008; Zeznock m.fl., 2009). Flera kvinnor uttrycker att de uppfattar 

urininkontinens som ett tillstånd som hör till var kvinnas liv. Trots detta berättar många av 

dessa kvinnor att de upplever sitt liv starkt begränsat på grund av sin urininkontinens 

(Hägglund & Ahlström, 2007; Nicolson m.fl., 2008; Wang m.fl., 2011; Hemachandra m.fl., 

2009; Hale m.fl., 2009). Detta tyder på att kvinnor med urininkontinens ej försonats med sitt 

tillstånd och på grund av detta kan de heller ej uppnå välbefinnande och en känsla av 

tillfredställelse (Eriksson, 1996). Vissa kvinnor berättar att de känner sig ensamma och 

skamsna på grund av sin urininkontinens (Hemachandra m.fl., 2009; Andersson m.fl., 2009; 

Hale m.fl., 2009). Detta kan kopplas till det Eriksson m.fl. (1995)skriver om att då 

människan lider är hon avskuren från sig själv samt att lidande medför att människans 

känsla av helhet hotas. 

I tidigare forskning framkommer att sjuksköterskor betraktar urininkontinens som en 

normal del av åldrande (Ehlman m.fl., 2012; Yuan & Williams, 2010). Vidare framkommer i 

tidigare forskning att sjuksköterskor främst tillhandahåller kvinnor med urininkontinens 

inkontinensskydd, utan att upplysa dessa kvinnor om andra behandlingsalternativ, i 

samband med att dessa kvinnor söker vård (Albers Heitner m.fl., 2011). Då motsvarande 

fakta endast förekommer i ett fåtal av de vetenskapliga resultatartiklar som används till detta 

examensarbete (Hägglund & Ahlström, 2007; Zeznock m.fl., 2009) är detta ej tillräckligt för 

att underbygga ett resultat. Författarna till detta examensarbete var, innan arbetet påbörjats, 

av uppfattningen att examensarbetets resultat skulle visa att kvinnor med urininkontinens 

upplever missnöje med den vård sjuksköterskor tillhandahåller. Istället framkommer i detta 

examensarbetes resultat att kvinnor med urininkontinens av olika anledningar avstår från att 

söka vård (Wang m.fl., 2011; Hale m.fl., 2009; Hemachandra m.fl., 2009). Vidare presenteras 
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i detta examensarbetes resultat att vissa kvinnor med urininkontinens avstår från att söka 

vård av rädsla för att tilldelas en läkare av manligt kön (Andersson m.fl., 2009). I tidigare 

forskning finns ej problematik kring manlig vårdpersonal representerad. Författarna till 

detta examensarbete är av uppfattningen att tidigare forskning skiljer sig från detta 

examensarbetes resultat på grund av att de artiklar som används till detta examensarbete 

utgår från olika perspektiv. En del av detta examensarbetes bakgrundsartiklar ämnar 

beskriva de faktorer som avgör huruvida kvinnor med urininkontinens söker vård eller ej, 

medan de artiklar som används till detta examensarbetes resultat ämnar besvara detta 

examensarbetes syfte, vilket ämnar beskriva upplevelser av ett fenomen.  

Detta examensarbetes resultat visar att kvinnor med urininkontinens upplever det svårt att 

diskutera sitt tillstånd. Det resulterar i att dessa kvinnor avstår från att söka vård. Genom att 

tillgängliggöra information för sjuksköterskor om de upplevelser kvinnor med 

urininkontinens har, kan sjuksköterskors förutsättningar för att lyckas bjuda in dessa 

kvinnor att dela med sig av sin lidandeberättelse förbättras. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Det ligger till ansvar för sjuksköterskor att vara öppna inför det kvinnor med urininkontinens 

har att berätta; deras upplevelser och känslor. Samtidigt bör sjuksköterskor inneha kunskap 

om de åtgärder och behandlingsmetoder som finns att tillgå för kvinnor som är drabbade av 

urininkontinens. Denna kunskap bör sedan förmedlas vidare på ett pedagogiskt och 

informativt sätt till de kvinnor som drabbats av urininkontinens. I resultatet framkommer att 

kvinnor drabbade av urininkontinens betraktar sitt tillstånd som något de måste leva med 

samt att de betraktar urininkontinens som ett problem av medicinsk liten betydelse. Med 

grund i detta finns därför ett behov av vidare forskning angående hur kvinnor med 

urininkontinens upplever sin relation till sjuksköterskor, samt på vilket sätt dessa kvinnor 

önskar att sjuksköterskor bistår dem i deras urininkontinens.  Vissa kvinnor med 

urininkontinens avstår, av olika anledningar, från att söka vård. Relaterat till detta finns ett 

behov av utökad forskning för att utröna på vilket sätt sjukvården kan underlätta för dessa 

kvinnor att söka hjälp för sina besvär. 

6.3 Metoddiskussion 

Då studien syftar till att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens anses 

en kvalitativ ansats väl lämpad. Detta på grund av att kvalitativ data ämnar beskriva 

upplevelser av ett fenomen, och en litteraturöversikt kompilerar de fynd som görs i studiens 

flertal artiklar till ett nytt, förtydligat resultat. Vidare ger kvalitativ data en djupare insikt i 

upplevelserna än vad kvantitativ data gör. Kvalitativ data lägger stor tyngd på levda 

upplevelser av ett fenomen (Polit & Beck, 2012). Att under dataanalysen använda Evans 

(2002) tolkning av en metasyntes med beskrivande ansats anses lämpligt då författarna inte 

anser sig ha tillräcklig erfarenhet av metoden för att kunna genomföra studien med en 

tolkande syntes. Mot angiven tidsram väljs bearbetat material ut för analys, då självbiografier 

och bloggar anses vara för omfattande för att rättvist hinna analyseras inom tidsramarna för 

studien. Denna form av data anses även syfta främst till att skildra upplevelserna hos ett fåtal 
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kvinnor och medför därmed ett alltför individspecifikt perspektiv. Vetenskapliga artiklar 

anses ge ett bredare spektrum och en mer generell bild av kvinnors upplevelser. Att 

genomföra egna intervjuer hade varit bra på så vis att man då hade kunnat anpassa 

intervjuerna till studiens syfte, men då författarna till examensarbetet strävar efter att 

beskriva kvinnors upplevelser av ett fenomen väljs detta bort då det ej är tillåtet för studenter 

på grundnivå att genomföra intervjuer med patienter. Det hade däremot varit genomförbart 

att intervjua sjuksköterskor, men detta tillvägagångssätt väljs bort, då det ej bedöms vara 

förenligt med studiens syfte. De citat som används i resultatet återges på originalspråk, vilket 

medför att resultatet inte förvanskas. Detta innebär även att resultatet får en annan tyngd. 

Detta på grund av att resultatet ämnar underlätta för läsaren att uppnå en större förståelse 

och känsla för kvinnornas upplevelser av att leva med urininkontinens. Då denna studie 

författas av två personer diskuteras arbetet på regelbunden basis sinsemellan, för på detta vis 

underlätta för författarna till examensarbetet att lägga den egna förförståelsen åt sidan. 

Genom detta kan ett objektivt perspektiv bibehållas och studien genomförs med ett resultat 

som ej är färgat av examensarbetets författares tidigare kunskap om och förståelse för 

fenomenet. 

 

Då det under momentet för datainsamling förfaller svårt att veta exakt vilka ord och 

sökkombinationer som lämpar sig bäst att använda för att uppnå ett optimalt sökresultat, 

förekommer en risk att ytterligare artiklar som svarar på detta examensarbetes syfte på så 

sätt omedvetet utesluts ur studien. Då författarna till examensarbetet tillämpar metoden 

systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats väljs artiklar med kvantitativ ansats bort. 

Även detta medför en risk för att artiklar med relevant och betydelsefull information utesluts. 

Då studien genomförs under tidsbegränsning förefaller också en risk för att den inte är så 

djupgående som den hade kunnat vara om den omfattat ett större tidsintervall. Författarna 

till detta examensarbete upplever under analysens gång svårigheter med att inte välja 

subteman innan teman upprättas. Då den metod Evans (2002) förespråkar innebär att 

författarna bör dela in sina fynd först i teman och därefter subteman under analysens gång 

innebär detta att resultatet rent teoretiskt hade kunnat variera lite grann, genom att 

exempelvis en indelning utifrån fler teman och subteman valts ut. Författarna till detta 

examensarbete väljer under studiens analys de teman och subteman de anser framträda 

synligast och som dessutom anses vara relevanta utifrån studiens syfte. Vidare upplever 

examensarbetets författare en viss problematik inför att inte låta den egna förförståelsen 

färga resultatet, det vill säga att inte börja leta efter förutfattade nyckelfynd. 

 

Studien kvalitetsgranskas enligt Polit och Becks (2012) kvalitetskriterier. Studiens 

problemformulering är tydligt avgränsat. Problemformuleringen grundar sig på tidigare 

forskning och specificeras i syftet. Studiens teoretiska utgångspunkter, som beskrivs i 

bakgrunden, har sin grund i Erikssons teori (1987, 1994; 1995; 1996) och är formulerade på 

ett sådant sätt att de ämnar ge ökad förståelse för resultatets vårdvetenskapliga perspektiv. 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. 

Syftet är tydligt formulerat och är den yttersta avgränsningen efter bakgrunden med tidigare 

forskning samt studiens problemformulering. Metoden som används till denna studie är en 

systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002). Metoden beskrivs 
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under en separat rubrik och är formulerad på ett sådant sätt att utomstående personer ska 

kunna förstå hur studien är genomförd, samt på egen hand kunna upprepa metoden och få 

samma resultat. Slutligen speglas studiens resultat mot det för studien valda 

vårdvetenskapliga perspektivet, vilket utgör själva kärnan i studien.  

6.4 Etikdiskussion 

Författarna till detta examensarbete beaktar de forskningsetiska principer som tidigare tagits 

upp. Endast primärkällor i form av artiklar används till studien, detta för att minimera risken 

för omtolkning av andra författare. De artiklar som ingår i studien är granskade av en 

vetenskaplig kommitté, vilket säkerställer att artiklarna uppfyller en vetenskaplig standard 

och objektivitet. Vid analys av det insamlade datamaterialet läggs examensarbetets 

författares förförståelse åt sidan, för att på detta sätt undvika att resultatet låter sig färgas av 

den. Texten innehåller inga plagiat och förvanskas ej, och citat återges korrekt och på 

originalspråk för att inte riskera felöversättning. Detta examensarbete genomförs utan att 

några forskningsetiska problem tillstöter.  

7. SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

urininkontinens. Det framkommer i studien att kvinnor upplever sin urininkontinens som ett 

skamfyllt stigma; ett tillstånd som är relaterat med tabu. Kvinnor med urininkontinens talar 

inte högt om sitt tillstånd inte ens med sin familj. Dessa kvinnor drar sig undan från sin 

gemenskap av rädsla för att lukta urin eller att ett urinläckage ska synas på deras kläder. 

Detta orsakar ett lidande på både görande, varande och vardande nivå. Kvinnor med 

urininkontinens acklimatiserar sig till sitt tillstånd. Rädslan för ett spontant, okontrollerbart 

läckage av urin gör att dessa kvinnor uppfinner strategier för att förebygga detta. Vissa 

kvinnor försöker minimera risken för ett urinläckage genom att uppsöka toaletten 

regelbundet, avstå från intag av dryck, samt byta inkontinensskydd ofta. Andra kvinnor 

anpassar sin vardag efter tillståndet, genom att planera sina dagar efter närheten till en 

toalett. Kvinnor med urininkontinens upplever att de är tvungna att leva i ständig beredskap 

inför ett eventuellt läckage genom att alltid ha med sig ett extra ombyte, helst i mörk färg. 

Många kvinnor berättar att de har accepterat sin urininkontinens samt att det är något att 

räkna med vid stigande ålder och efter ett flertal genomgångna förlossningar. Dessa kvinnor 

uppger att urininkontinens är något de har lärt sig att leva med; att de har levt med 

tillståndet under en så pass lång tid att det numer är en del av deras vardag. Kvinnor med 

urininkontinens berättar att deras tillstånd leder till att de upplever en vanmakt; att de inte 

längre kan kontrollera sina kroppar. Det framkommer att dessa kvinnor, av rädsla för ett 

eventuellt urinläckage, väljer att avstå från att hoppa, springa eller lyfta tunga saker. 

Aktiviteter och intressen som förr var en stor del av deras liv, exempelvis bergsklättring eller 

att leka med sina barn, väljs bort. Oron inför att inte ha nära till en toalett gör att dessa 

kvinnor väljer bort sociala situationer som till exempel biobesök. Vidare framkommer det att 

kvinnor med urininkontinens ser på sina kroppar med avsky och att de upplever skam över 

att de inte längre kan styra över basala, kroppsliga funktioner. Dessa kvinnor uppfattar sina 
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kroppar som smutsiga då urinläckage medför att de luktar urin. Den psykiska påfrestningen 

är stor hos kvinnor med urininkontinens, och de behöver support av andra i sin omgivning 

för att kunna acceptera sitt lidande. Detta examensarbete visar därmed att kvinnor med 

urininkontinens behöver stöd i sin situation. Detta stöd kan inom vården ges av 

sjuksköterskor med ett kunnigt och empatisk förhållningssätt. Med grund i detta behövs 

ytterligare forskning angående hur kvinnor med urininkontinens upplever sin relation till 

sjuksköterskan, på vilket sätt dessa kvinnor anser att sjuksköterskan kan bistå dem för att 

underlätta deras situation samt på vilket sätt sjukvården kan underlätta för dessa kvinnor att 

söka hjälp för sina besvär. 
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BILAGA 1: URVALSTABELL 

Databas och 

sökdatum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Discovery, 1/2  Urinary incontinence (SU) AND 

women (SU) AND qualitative 

research (SU) 

Peer reviewed 

Publiceringsår: 

2006-2013 

17 2 

Discovery, 1/2  Urinary incontinence (SU) AND 

qualitative research AND 

women* (TI) 

Peer reviewed 

Publiceringsår: 

2006-2013 

Primary source 

documents 

43 2 

Discovery, 13/2 Urinary incontinence (SU) AND 

information (SU) AND women 

(SU) 

Peer reviewed 

Publiceringsår: 

2010-2013 

4 1 

Discovery, 20/2 Urinary incontinence (SU) AND 

women (SU) AND coping 

Peer reviewed 

Publiceringsår: 

2008-2013 

Full text 

14 1 

Discovery, 20/2 Urinary incontinence (SU) AND 

experience (SU) and qualitative 

Peer reviewed 

Publiceringsår: 

2008-2013 

Full text 

7 1 

Discovery, 15/11 Urinary incontinence (SU) AND 

women (SU) AND qualitative 

(SU) 

Peer reviewed 

Publiceringsår: 

2008-2013 

Full text 

Språk: Engelska 

7 1 

CINAHL Plus, 

15/11 

Urinary incontinence AND 

women AND qualitative 

Peer reviewed 

Publiceringsår: 

2008-2013 

Full text 

Språk: Engelska 

9 1 

PubMed, 15/11 Overactive bladder AND 

experienc* AND qualitative 

Inga avgränsningar 7 1 
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BILAGA 2: ARTIKELMATRIS 

Titel, tidskrift, år, 
land 

Författare Syfte Metod/urval Resultat/slutsats 

 
Accepting and 
Adjusting: Older 
Women‟s 
Experiences of 
Living With Urinary 
Incontinence 
 
Urologic Nursing, 
2008 
 
Sverige 

 
Andersson, G.,  
Johansson, J-E.,  
Nilsson, K.,  
Sahlberg-Blom, E. 

 
Syftet var att beskriva 
hur det är att leva med 
urininkontinens bland 
personer som inte 
önskar någon vidare 
bedömning eller 
behandling. 

 
Ostrukturerade 
intervjuer 
genomfördes.  
Kvalitativ, deskriptiv 
intervju/studie 
utifrån 
fenomenologiskt 
perspektiv. 11 kvinnor 
deltog. 
 

 
Kvinnorna beskrev 
att leva med 
urininkontinens 
som ett hanterbart 
problem med vilket 
de lärt sig att leva. 
Urininkontinensen 
överskuggades ofta 
av andra 
hälsoproblem.  

 
Perceptions of 
Urinary 
Incontinence 
Among Syrian 
Christian Women 
Living in Sweden 
 
Journal of 
Transcultural 
Nursing, 2009 
 
Sverige 

 
Andersson, G., 
Johansson, J-E., 
Nilsson, K., 
Sahlberg-Blom, E 
 
 
 
 
 

 
Syftet var att beskriva 
hur urininkontinens 
uppfattas av syrianska 
kvinnor bosatta i 
Sverige. 

 
En kvalitativ, 
deskriptiv metod 
användes för att 
genomföra 
innehållsanalys av 
diskussioner i 
fokusgrupper. 14 
syrianska kvinnor 
intervjuades i 3 
fokusgrupper. 

 
Bland de 
intervjuade 
framkom att 
urininkontinens var 
ett vanligt och 
väntat problem, 
som kunde 
hanteras. Vissa av 
de intervjuade 
uttryckte skam och 
genans och vissa 
andra talade om 
kommunikationspro
blem med 
sjukvården. 

  



 

 

Titel, tidskrift, år, land Författare Syfte Metod/urval Resultat/slutsats 

 
Women‟s Experience 
With Severe Overactive 
Bladder Symptoms and 
Treatment: Insight 
Revealed From Patient 
Focus Groups 
 
Neurourology and 
Urodynamics, 2011 
 
USA 

 
Anger, J.T., 
Nissim, H.A., 
Le, T.X., 
Smith, A.L., 
Lee, U.,  
Sarkisian, C.,  
Litwin, M.S.,  
Raz, S.,  
Rodrigues, L.V., 
Maliski, S.L. 

 

Målet med studien 

var att utvärdera 

kvinnors 

erfarenheter av 

deras symptom av 

överaktiv blåsa, 

erfarenheter av 

behandling genom 

att skapa 

patientfokusgrupper. 

 

 

 

Studien utfördes 

med grounded 

theory. 

Sammanlagt 33 

kvinnor deltog i 

fokusgrupper där 

ämnen relaterade 

till deras 

erfarenheter av 

symtom vid 

överaktiv blåsa, 

behandlingar och 

resultat berördes.  

 

Kvinnor utvecklar egna 

metoder för att kunna höja 

sin livskvalitet. Dessa 

metoder omfattar minskat 

vätskeintag, förebyggande 

toalettbesök och, främst av 

allt, användande av 

inkontinensskydd i form av 

bindor. 

 

 

Beyond incontinence: the 

stigma of other urinary 

symptoms 

 

Journal of Advanced 

Nursing, 

2010 

 

USA 

 
Elstad, E.A., 
Taubenberger, 
S.P., Botelho, 
E.M., Tennstedt, 
S.L 

 

Syftet var att 

karakterisera stigmat 

av miktionsfrekvens 

och trängningar och 

differentiera det från 

stigmat av 

urininkontinens och 

beskriva etniska 

skillnader angående 

upplevelser. 

 
Kvalitativ data 
härstammar från 
djupintervjuer. 
 
151 manliga och 
kvinnliga deltagare 
från olika etniska 
härkomster deltog 
i studien. 

 

Svarande rapporterade att 

det fanns ett stigma 

angående miktionsfrekvens- 

och trängningar,  inte bara 

angående urininkontinens. 

Stigmat rotade sig i avbrott 

vid sociala situationer, 

förlorad kroppskontroll och 

upplevelsen av en oren 

kropp. 
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Författare Syfte Metod/urval Resultat/slutsats 

 
“Getting on with 
it”: Women‟s 
Experiences of 
Coping with 
Urinary Tract 
Problems 
 
Qualitative 
Research in 
Psychology , 2009 
 
Storbritannien 
 
 

 
Hale, S., 
Grogan, S., 
Willott, S. 
 
 

 
Syftet var att ge insikt i 
kvinnors perspektiv 
och erfarenheter av att 
leva med 
urininkontinens. 
 
 
 

 
En kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Intervjuer med 20 
kvinnor i åldrarna 50-79 
år som var patienter på en 
urologklinik genomfördes. 
 

 
Kvinnornas 
informationssökning om 
sitt tillstånd fick dem att 
känna sig som familjens 
hälsoexpert. Synen på 
sig själv som hälsoexpert 
påverkade hur de 
hanterade sitt tillstånd. 
Att inte ha en etablerad 
relation med sin 
familjeläkare gjorde det 
svårt för kvinnorna att 
söka hjälp för sitt 
tillstånd 

 
A ”usual 
occurrence:” Stress 
incontinence 
among 
reproductive aged 
women in Sri 
Lanka 
 
Social Science & 
Medicine, 
2009 
 
Sri Lanka 
 

 
Hemachandra, 
N.N., 
Rajapaksa, 
L.C., 
Mandersson, L. 

 
Syftet var att påvisa 
hur stressinkontinens 
påverkar kvinnors liv 
och hur de personligen 
hanterar problemet. 

 
Sex fokus-
gruppsdiskussioner, åtta 
intervjuer med 
nyckelinformanter och 
fem fallstudier med 
kvinnor genomfördes för 
större djup. 
 
53 kvinnor deltog i den 
kvalitativa delen. 

 
Urininkontinensen 
påverkade 
utomhusaktiviteter, 
sexliv och känsla av 
välbefinnande – men 
trots detta betraktade 
kvinnorna inte detta 
som ett hälsoproblem. 
De pratade inte om det 
med andra och sökte 
inte medicinsk hjälp. 

  



 

 

Titel, tidskrift, år, land Författare Syfte Metod/urval Resultat/slutsats 

 
The meaning of 
women‟s experience of 
living with long-term 
urinary incontinence is 
powerlessness 
 
Journal of Clinical 
Nursing, 2007 
 
Sverige 

 

Hägglund, D., & 

Ahlström, G. 

 

 

Syftet var att 

belysa hur 

kvinnor upplever 

att det är att leva 

med 

urininkontinens. 

 

 

En 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod användes 

för att analysera 

och tolka texter. 

Intervju med 14 

kvinnor i 

åldrarna 34-52 

år, som hade sökt 

professionell 

hjälp 

genomfördes  

 

 

Två teman beskriver hur 

kvinnorna upplever att det är att 

leva med urininkontinens: att 

vara i en sårbar situation och att 

sträva efter förändring.  

 

Kvinnorna försökte på olika sätt 

att återfå makt för att kunna leva 

normalt. De upplevde en känsla 

av maktlöshet. 

 

It‟s just the worry about 

not being able to 

control it! A qualitative 

study of living with 

overactive bladder 

 

British Journal of 

Health Psychology, 

2008 

 

Strorbritannien 

 

Nicolson, P., 

Kopp, Z., 

Chapple, C.R., 

Kelleher, C. 

 

Syftet var att 

påvisa 

människors 

upplevelser av 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

psykologiska 

konsekvenser av 

att leva med 

diagnosticerad 

samt 

odiagnosticerad 

överaktiv blåsa. 

 

Kvalitativ metod 

med djupgående, 

semi-

strukturerade 

individuella- och 

gruppintervjuer 

med tematisk 

och tolkande 

teknik vid 

dataanalys. 

18 kvinnor och 

män med 

överaktiv blåsa 

deltog i studien 

 

Överaktiv blåsa har förödande 

konsekvenser angående 

hälsorelaterad livskvalitet, 

självkänsla och relationer. 

Överaktiv blåsa med och utan 

inkontinens orsakar ångest, en 

känsla av depression och 

hopplöshet. Många skämdes för 

mycket för att söka medicinsk 

hjälp. 

 

  



 

 

Titel, tidskrift, år, 
land 

Författare Syfte Metod/urval Resultat/slutsats 

 
Doing the Best to 
Control: The 
Experiences of 
Taiwanese Women 
With Lower Urinary 
Tract Symptoms  
 
Nursing Research, 
2011 
 
Taiwan 
 
 
 
 
 

 
Wang, Y-H., 

Chen, S-H., Jou, 

H-J., Tsao, L-I. 

 

 

 

 
 

 
Syftet var att 
åstadkomma teorier 
utifrån erfarenheterna 
hos kvinnor med 
urinvägsproblem. 
 
 
 
 
 

 
En kvalitativ 
studie utifrån 
grounded theory. 
16 kvinnor från 
Taiwan i åldrarna 
41-75 deltog i 
djupgående 
intervjuer om sina 
problem med 
urinvägarna. Den 
insamlade datan 
analyserades med 
hjälp av en 
konstant, 
jämförande 
metod. 
 
 
 
 
 
 

 
Kvinnor gör sitt bästa för 
att förbättra sin 
självkontroll då det gäller 
sina problem med 
blåstömningen. Deras liv 
överskuggas av stress och 
en känsla av oro. 

 
Living with Urinary 
Incontinence: 
Experiences of 
Women from „The 
Last Frontier‟ 
 
Urologic Nursing, 
2009 
 
USA 
 
 
 

 
Zeznock, D.E., 
Gilje, F.L., 
Bradway, C. 
 
 
 

 
Syftet var att undersöka 
kvinnors erfarenheter av 
att leva med 
urininkontinens och att 
uppnå en utökad 
förståelse utifrån deras 
(kvinnornas) perspektiv 
och berättelse. 
 
 
 
 
 

 
En kvalitativ 
deskriptiv ansats 
användes. 17 
kvinnor (i åldern 
33-86) deltog i 
intervjuer.  

 
Sex teman framkom för att 
beskriva erfarenheterna av 
att leva med 
urininkontinens:  1) att 
dela hemligheten, 2)att 
försöka klara dagen, 3) 
oron för läckage, 4) 
sökandet efter en lösning, 
5) möte med vården, 6) att 
lösa problemet 
 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

BILAGA 3: EXEMPEL PÅ ANALYSPROCESSEN 

 

  

NYCKELFYND TEMA SUBTEMA 

“I feel embarrassed 

discussing urine leakage with 

others. We usually do not 

talk about such things with 

others, even with doctors. 

These are so private.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utanförskap 

          

 

 

Ett tabubelagt ämne 

“I would think there‟s a lot of 

people out there that have 

this problem, and they just 

don‟t want to talk about it. 

Because it‟s personal! It‟s 

like… who wants to be peeing 

on themselves […]” 

“Always I fear that people 

will notice the bad smell of 

urine from me. Sometimes I 

am aware of it. Sometimes I 

notice that other people are 

aware of it. I am really 

distressed by it.” 

 

 

 

 

 

En ständig oro inför att bli 

avslöjad 

 

“Once after a meal with 

friends, I was so full up that 

the bladder was squeezed. 

While walking, I could not 

stop leaking urine. I felt 

terribly embarrassed because 

I was wearing white pants 

that day and the stain was 

visible to everyone. Oh, what 

a shame!” 



 

 

 

 

  

NYCKELFYND TEMA SUBTEMA 

“I think it is a usual 

occurrence in women. It is 

not a disease. Child bearing, 

aging, heavy work may 

aggravate it.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceptans 

 

 

 

 

 

Något att räkna med 

“I talk openly about urine 

leakage. I‟m not ashamed of 

it; I think it‟s perfectly 

normal to have it when 

you‟ve given birth to so many 

children. I blame it on the 

child, that‟s a good 

argument! But I‟m sure it‟s 

not just because of that, it 

must be because I weigh a lot 

too.” 

Living with urinary leakage 

was something they [the 

women] became used to and 

learned to live with. 

 

 

Att lära sig leva med det 

“No, I don‟t see it as a 

problem… You don‟t put a 

great effort into it, you‟ve got 

to learn to live with it […]” 



 

 

 

 

  

NYCKELFYND TEMA SUBTEMA 

”I try to use pads and avoid 

drinking as much as possible. 

Indeed, I refrain from 

drinking anything when 

outdoors for fear of not being 

able to find a toilet for 

urination problems.” 

 

 

 

 

 

 

Acklimatisering 

 

 

 

En förlorad spontanitet 

The women said that 

planning a day for the 

purpose of not leaking urine 

becomes a way of living with 

UI. 

Other women carefully 

planned their day to prevent 

signs of UI. Some selected 

clothing, such as dark or 

light colors, to hide urinary 

leakage if it occurred.” 

 

 

 

 

Att leva i ständig beredskap 

“My thing is carrying pads 

[…] Sometimes it is even a 

matter of taking a pair of 

pants with me […] 



 

 

 

 

NYCKELFYND TEMA SUBTEMA 

“I often don‟t go somewhere 

because of worrying about 

whether there is a toilet.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanmakt 

 

 

 

 

Ett begränsat liv 

“I used to enjoy mountain 

climbing or traveling abroad 

quite often. Now I only go to 

the department stores or 

malls. I no longer dare to go 

to places where the 

availability of toilet is 

uncertain. There is no sense 

of security.” 

“Sneezing, coughing, 

laughing, lifting the heavy 

goods, or even chasing a bus 

will cause urine leakage. It is 

really annoying as urine 

leakage becomes more 

frequent.” 

 

 

 

En förlorad kroppskontroll 

“When the urine flows, I‟m 

thinking, it‟s crazy: it‟s like 

return to childhood.” 


