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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Urininkontinens är ett folkhälsoproblem med en prevalens som 

förväntas öka då antalet äldre blivit fler i och med en stigande livslängd. 

Prevalensen är störst hos äldre kvinnor, men förekommer i alla åldrar. 

Symptomen medför ofta psykiskosocialt och fysiskt lidande.  

Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens och 

dess påverkan på dagliga livet.  

Metod: En allmän litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats.  

Resultat: Tre teman identifierades med sex tillhörande subteman. 

Kunskapsluckor: uppfattningar om symptom och normalisering av symptom, 

Känslomässiga aspekter: självuppfattning och känslouttryck och rädslor och Att 

hantera vardagen: anpassad livsstil och coping och sex- och samliv. Kvinnorna 

hade bristande kunskap om urininkontinens och upplevde det som tabubelagt 

och besvärligt att prata om. Strategier användes för att hantera vardagen och 

flera avstod från att söka vård om inte symptomen förvärrades. 

Slutsats: Urininkontinens medför stigma som skapar begränsningar i vardagen 

och stor psykisk belastning då många kvinnor lider i tysthet. Få söker vård då 

ämnet upplevs som skamfullt och tabubelagt, istället används copingstrategier 

för att bemästra situationen på hemmaplan. Kunskapsluckor kring etiologi, 

symptom och behandling kunde urskiljas hos patientgruppen och större 

uppmärksamhet från hälso- och sjukvården efterfrågas.  

Klinisk betydelse: Sjuksköterskor har en viktig roll i bemötandet av dessa 

patienter och bör bli bättre på att fånga upp patienter i ett tidigt skede och ge 

adekvat information kring urininkontinens. Studien ämnar ge ökad förståelse för 

de psykosociala effekterna av att leva med urininkontinens. 

Nyckelord: Urininkontinens, livskvalitet, kvinnor, coping, kvalitativ 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Urinary incontinence is a public health problem with an 

increasing prevelence as the population ages. Urinary incontinence occurs at any 

age, but prevalence is highest in older women. Symptoms affect woman's health 

negatively and cause physical and psychosocial suffering.  

Objective: To examine women's experience living with urinary incontinence 

and its implications on daily life.  

Method: A literary of 10 original studies using qualitative method.  

Results: Three identified themes: Knowledge gaps: Perceptions of symptoms 

and Normalization of symptoms, Emotional aspects: Self perceptions and 

emotions and Fears, Coping with everyday life: Coping and lifestyle adaption 

and Sexual and intimate relations. Results show women had insufficient 

knowledge about urinary incontinence and experienced it inappropriate to 

discuss. Women developed strategies to adapt and cope with everyday life.  

Conclusions: Urinary incontinence causes stigma that creates limitations in 

everyday life and great mental strain from which many women suffer in silence. 

Few women seek care as the subject is perceived as shameful and taboo. Instead 

women adopt coping strategies to manage the situation. A knowledge gap 

surrounding etiology, symptoms and treatment can be discerned within the 

patient group who pledge for greater focus and clarity from health care 

personnel.  

Clinical importance: Nurses have an important role in provision of treatment 

and need to be better at finding patients at an early stage and provide accurate 

information about urinary incontinence. The study intends to give greater 

understanding of psychosocial effects of living with urinary incontinence. 
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1. INLEDNING 

Intresset för att undersöka de vardagliga upplevelserna hos kvinnor med urininkontinens väcktes 

under den verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeutbildningen vid Röda Korsets 

Högskola. Detta då ämnet fortfarande visade sig var tabu trots att prevalensen ökar relaterat till 

befolkningens stigande ålder. Ungefär 500 000  människor bara i Sverige lever med 

urininkontinens. Symptomen förekommer inte bara hos äldre människor utan i alla åldrar 

(Janusinfo, 2015; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2000).  Urininkontinens 

påverkar kvinnans hälsa negativt psykiskt, fysiskt och socialt (Bilgic & Beji, 2010). Trotts detta 

ses ett lågt vårdsökande (Ruiz de Viñaspre Hernández, Aznar och Aranda, 2014). Många 

kvinnor väntar med att söka vård tills symptomen förvärrats och väljer istället att försöka hantera 

sina symptom på hemmaplan genom att utveckla copingstrategier (a.a.). Intresset väcktes att 

inhämta fördjupade kunskaper och undersöka hur urininkontinens påverkar kvinnor i det 

vardagliga livet. Genom att öka förståelsen och kunskapen hos vårdpersonal om denna utsatta 

grupp, är förhoppningen att denna studie kommer utgöra en resurs i arbetet att fånga upp, bemöta 

och vårda dessa patienter på ett professionellt sätt. 

2. BAKGRUND 

I bakgrunden förklaras olika typer av urininkontinens, dess förekomst och 

riskfaktorer samt utredning och behandling. Vidare beskrivs valda teorier om 

stigma och coping som appliceras i resultatdiskussionen för att lyfta studiens 

resultat.  

2.1 Urininkontinens 

Urininkontinens är ett symptom som allvarligt påverkar kvinnors upplevelse av 

hälsa och livskvalitet på ett fysiologiskt och psykosocialt plan och utgör ett 

hinder för att leva normalt i vardagen (Bilgic & Beji, 2010). Urininkontinens 

definieras som ofrivilligt urinläckage (Jausinfo, 2015) med symptom som enligt 

Internationella inkontinensföreningen [ICS] är objektivt påvisbara och utgör 

sociala eller hygieniska hinder för individen (SBU, 2001; Socialstyrelsen, 2012). 

Urininkontinens kan förekomma enskilt eller vara sekundärt symtom på annan 

bakomliggande sjukdom som i sådana fall bör utredas och behandlas (SBU, 

2001). Orsaker till urininkontinens är en nedsatt förmåga att hålla kvar urin på 
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grund av otillfredsställande slutningsfunktion i urinröret, överaktiv blåsmuskel 

eller en kombination av dessa två (Gjerland, Almås & Grønseth, 2011).  

Det förekommer flera typer av urininkontinens där en av de vanligaste är 

ansträngningsinkontinens/stressinkontinens, vilket innebär att det sker ofrivilligt 

urinläckage när trycket i buken och blåsan blir för högt, exempelvis vid 

ansträngning, skratt, hosta, lyft eller vid ökat tryck på urinblåsan av andra skäl 

(Impey & Child, 2012; SBU, 2000). Denna typ av inkontinens förekommer 

främst hos yngre personer, och nästan uteslutande hos kvinnor då riskfaktorer 

för debut är graviditet och förlossning (SBU, 2000). Trängningsinkontinens 

uppkommer av ofrivilliga sammandragningar av blåsmuskeln och leder till 

plötslig urintömning eller täta trängningar (Impey & Child, 2012; SBU, 2000). 

Denna typ av inkontinens förekommer med samma prevalens hos kvinnor som 

hos män, och ökar med stigande ålder. Blandinkontinens är en kombination av 

ansträngnings- och trängningsinkontinens och är oftast svårast att behandla. 

Även denna typ ökar med stigande ålder (SBU, 2000). I litteraturen beskrivs 

även bäckenbottenproblem vilket är ett samlingsnamn för flera olika symptom. 

Symptom som inkluderas vid bäckenbottenproblem är framfall, tryck- och 

tyngdkänsla i underlivet, smärta, urin- och feacesinkontinens samt sexuell 

dysfunktion (Impey & Child, 2012). Det finns även flera olika sjukdomar som 

ger neurogen påverkan på de nedre urinvägarnas funktion och medför 

urininkontinens, så kallad neurogen blåsrubbning. Orsaker till skador och 

sjukdomar som engagerar nervsystemet är exempelvis skada på ryggmärg och 

perifera nerver, Multipel skleros (MS) och tumörsjukdomar (Mattiasson, 2005). 

2.2 Förekomst och riskfaktorer 

Urininkontinens beskrivs som ett folkhälsoproblem som drabbar mer än 50 

miljoner människor i världen. I Sverige är ungefär 500 000 människor drabbade, 

varav kvinnor är de huvudsakligt berörda (Jonasson & Falconer, 2010; 

Socialstyrelsen, 2012). Urininkontinens förekommer i alla åldrar, men 

förekomsten hos kvinnor stiger linjärt med ökad ålder från 3–5 % vid 20 års 

ålder till 10 % vid 40 års ålder. Förekomsten av urininkontinens vid 50 års ålder 

beräknas vara 12 %. Efter 80 års ålder dubbleras prevalensen till 25 % (SBU, 

2000). 
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Bilgic och Beji (2010); Gjerland et al. (2011) beskriver att riskfaktorer för 

urininkontinens hos kvinnor är hög ålder, graviditet, förlossning samt 

livsstilsfaktorer så som högt kroppsmasseindex (BMI) och storrökning (mer än 

20 cigaretter om dagen). Bilgic och Beji (2010) beskriver att även menopaus och 

hysterektomi har en påverkan och ökar risken för urininkontinens. 

2.3 Utredning och behandling 

Utredning påbörjas oftast inom primärvården, vanligtvis av en sjuksköterska 

som tar en noggrann anamnes med tonvikt på hur inkontinensen påverkar 

individens livskvalitet (Socialstyrelsen, 2012). Efteråt görs ofta en fysiologisk 

undersökning för att utesluta framfall, denna innefattar buk- och rektalpalpation 

samt en gynekologisk undersökning (SBU, 2000). Malmberg och Davidsson 

(2005) beskriver fler undersökningar som används i utredningssyfte. 

Miktionslista och blöjvägningstest görs ofta under två dygn för att uppskatta 

miktionsfrekvens och volym. Vidare kan även en neurologisk undersökning 

utföras för att upptäcka eventuella skador som kan ha påverkan på 

tömningsförmågan. Laboratorieundersökningar och urodynamiska 

undersökningar kartlägger de nedre urinvägarnas funktion (a.a.). Enligt 

Malmberg (2005) finns flera behandlingsalternativ som kan ge gott resultat och 

mildra symptom, beroende på inkontinenstyp. Dessa är blåsträning, 

bäckenbottenträning, farmakologisk och kirurgisk behandling. Vid inkontinens 

av neurogengenes injiceras sedan några år tillbaka Botulinumtoxin (Botox ®) i 

drabbade blåsmuskulaturen. Detta har visat sig ha god effekt för denna 

patientgrupp. Vidare behandling för urininkontinens är elektrostimulering som 

går ut på att man via elektriska impulser kan framkalla nervaktivitet och därmed 

styra funktioner i olika organsystem. Denna typ av behandling verkar även på 

nervfibrer till bäckenbottenmuskulaturen och kan användas vid 

ansträngningsinkontinens. Vid kirurgi förekommer flera olika 

operationsmetoder för att behandla kvinnor med urininkontinens (a.a.). 

 

2.4 Coping 

Lazarus och Folkman (1984) förklarar coping som de emotionella och 

beteendemässiga responser med vilka en individ reagerar för att bibehålla en 
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meningsfull verklighet och hantera stressfulla situationer hon ställs inför. 

Copingstrategier delas enligt Lazarus och Folkman in i fyra olika kategorier: 

problemfokuserad-, emotionsfokuserad-, omdefinierad- och undvikande coping. 

Problemfokuserad coping angriper direkt den stressande situationen och går ut 

på att individen på ett målinriktat sätt handlar för att minimera stressfulla 

faktorer. Emotionsfokuserad coping angriper istället de fysiska och psykiska 

effekterna av stress genom exempelvis meditation, motion eller spirituellt 

sökande. Omdefinierad coping används för att ändra på negativa tankar och 

mönster för att göra den stressfyllda situationen uthärdlig och mindre påtaglig. 

Undvikande coping är då individen handlar för att undvika det stressfyllda 

problemet. Coping är således individuellt och kan ge sig uttryck på olika vis 

beroende på situation och individens uppfattning om tillgängliga resurser. 

Gemensamt för de fyra typerna av copingstrategier är dock en strävan efter att 

hantera och bemästra den stressfyllda situationen. Coping är dock inte per 

automatik positiv utan kan komma att få negativa effekter för individen ifall det 

används som ett undvikande och destruktivt medel (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

2.5 Teori om stigma 

Ordet stigma härstammar från antikens Grekland då man skar eller brände in 

märken för att visa på en persons lägre status, exempelvis hos slavar, 

brottslingar eller pestsmittade (Goffman, 2014). Detta för att göra dessa 

människors tillkortakommanden synliga för allmänheten så att de skulle vara 

lättare att känna igen och undvika. Vad som anses normalt eller avvikande 

varierar mellan grupper, samhällen och kulturell kontext (a.a.). Goffmans teori 

om Stigma utgår från att varje individ är kategorisk i sin natur. Detta gör att ett 

kategoriserande och bedömande av en individ blir oundviklig. I möten mellan 

människor bedömer vi den andre utifrån de normer och spelregler som anses 

vedertagna i det samhälle i vilket vi lever. I ett möte tillskrivs individen med 

andra ord förväntade egenskaper utifrån hur vi uppfattar henne. Goffman (2014) 

benämner detta som den virtuella (skenbara) sociala identiteten, den som skapas 

och tillskrivs i mötet med andra. Men denna identitet behöver inte igenstämma 

med en individs faktiska (actual) sociala identitet. När denna framkommer och 

motsäger den virtuella sociala identiteten, kommer även bilden och 
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bedömningen av individen att förändras. Karaktärsdrag som av samhället eller 

gruppen ses som oönskade och som bryter mot vad som anses normalt 

förvandlas till stigma då de reducerar individen till att personifiera dessa 

karaktärsdrag. Då de oönskade karaktärsdragen offentliggjorts bemöts och 

bedöms individen i fortsättningen utifrån sitt stigma och reduceras från att vara 

en hel och ordinär person till att bli en person med lägre status som bedöms 

utifrån sina tillkortakommanden. Detta innebär att omgivningen bortser från de 

gemensamma egenskaper som finns mellan gruppen och personen och istället 

bedömer denne på basis av dennes oönskade egenskaper. Goffman (2014) gör 

ett skiljetecken mellan misksrediterade individer vars stigma redan är offentligt 

för allmänheten och misskreditabla individer som lever med hemlighållande av 

ett stigma och en ständig rädsla för att bli upptäckta. För att förhindra att ett 

stigma blir offentligt existerar därför mellan den virtuella sociala identiteten och 

den faktiska sociala identiteten en diskreptans. Detta innebär att individen 

dagligen lever med att försöka dölja sin faktiska sociala identitet för att de 

oönskade karaktärsdragen skall förbli oupptäckta.  

3. PROBLEMFORMULERING 

Urininkontinens är ett utbrett folkhälsoproblem och orsaker negativa effekter på 

livskvalitén. Få kvinnor söker vård vilket resulterar i att många blir utan diagnos 

och behandling. Synen på urininkontinens är tabubelagd och symptomen 

påverkar kvinnors vardag och ger negativa effekter på den fysiska och 

psykosociala hälsan. Mer kunskap behövs därför bland vårdpersonal om 

kvinnors upplevelser av urininkontinens och hur det påverkar det dagliga livet.  

4. SYFTE 

Syftet är att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens och 

dess påverkan på det dagliga livet. 

 5. METOD 

5.1 Design 

För att kunna beskriva kvinnors upplevelse av urininkontinens, valdes en allmän 

litteraturstudie med induktiv ansats. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är 

syftet med en litteraturstudie att sammanställa och skapa kunskap om 
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forskningsläget inom ett område. I studien användes Goffmans teori om stigma 

samt Lazarus och Folkmans coping-begrepp som applicerades först i 

resultatdiskussionen för att på så vis lyfta resultatet. Vid en induktiv ansats 

appliceras teori först i slutet av forskningsprocessen (Henriksson, 2012). Teorin 

kan således ofta växa fram under bearbetningen av befintlig data och tillkommer 

då först i diskussionsavsnittet (a.a.). 

5.2 Urval 

Målet för en litteraturstudie är att skapa en översikt över forskningsläget inom 

ett valt område (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). För att 

garantera god kvalitet med aktuella och relevanta referenser inkluderades 

artiklar publicerade 2005 och framåt. För att ge ett brett perspektiv från olika 

åldersgrupper inkluderades forskning med fokus på vuxna kvinnor över 18 år. 

Vidare inklusionskriterier var artiklar tillgängliga i fulltext format, skrivna på 

engelska och med tydlig relevans för studiens syfte, med fokus på kvinnors 

upplevelser av att leva med urininkontinens. Vidare krävdes att artiklarna 

genomgått vetenskaplig och etisk granskning av vetenskapssnämnder, så kallat 

peer-reviewed. Studien ämnade få ett globalt perspektiv och därför inkluderades 

artiklar oavsett publikationsland och kom därför att få en spridning från USA, 

Kina, Nederländerna, Australien och Sverige. Då fokus är kvinnors upplevelser i 

det dagliga livet, har valet gjorts att inte skilja mellan olika typer av 

urininkontinens. Exklusionskriterier för datainsamling var artiklar som enbart 

fokuserade på män som patientgrupp. Forsberg och Wengström (2013) beskriver 

vikten av användandet av primärkällor, således användes enbart originalartiklar. 

Litteraturstudier (review) har därför exkluderats vid datainsamling och används 

enbart i bakgrund och resultatdiskussion. Målet var att öka förståelsen för valt 

fenomen, i detta fall upplevelsen av urininkontinens. Kvalitativa artiklar av 

empirisk metod används med fördel för att fokusera på ett fenomens egenskaper 

och dess påverkan på människor (Billhult & Gunnarsson, 2012). Artiklar med 

kvantitativ metod exkluderades då de inte utgår från empirisk metod.  

Efter databassökningen lästes alla titlar för att välja ut artiklar med trolig 

relevans för syftet. Enligt Segersten (2012) bör forskning som faller utanför 

ramen för syftet sorteras bort i första gallringen (exkluderas). Det är en fördel att 
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efter första sorteringen läsa abstract av valda artiklar då dessa ger en kort 

sammanfattning av innehållet och gör det lättare att bedöma relevansen för 

studiens syfte (Östlundh, 2006). Efter läsande av abstract exkluderades flera 

artiklar då de inte var relevanta för studiens syfte eller var av kvantitativ metod. 

Inledningsvis inkluderades en artikel med mixad metod men som sedan kom att 

uteslutas då innehållet inte föll inom ramen för studiens syfte. En inkluderad 

artikel kom att innehålla data från både manliga och kvinnliga personer med 

urininkontinens. I detta fall valdes att enbart använda det resultat som visades 

hos de kvinnliga deltagarna och exkludera den information som berörde de 

manliga deltagarna.  

 I nästa fas skrevs de artiklar ut som fortfarande var av intresse för studiens 

syfte. Dessa lästes separat i sin helhet av båda författare för att på så vis 

genomgå en mer ingående granskning. För att bedöma en artikelns kvalitet kan 

det enligt Friberg (2006) vara användbart att utgå från en granskningsmall för att 

granska vetenskaplig stringens genomgående i syfte, frågeställning, design, 

urval, mätinstrument, analys och tolkning. Samtliga artiklars kvalité granskades 

enligt Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmall för artiklar med 

kvalitativ metod. Granskningsmallens frågor utgår från artiklars syfte, urval, 

metod för datainsamling, dataanalys, resultat och hur det diskuteras brister och 

risk för bias i metoden (a.a.). Alla artiklar som inkluderats bedömdes efter 

granskning ha hög vetenskaplig kvalité och besvara studiens syfte. 

5.3 Datainsamlingsmetod  

Datainsamling genomfördes med användning av de databaser som ingår i 

sökmotorn EBSCO Discovery service via Röda Korsets Högskola. Vid en 

sökning användes enbart Cinahl Complete som är en databas med fokus på 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengstöm, 2013).  

MeSH-termer används med fördel för att underlätta sökning inom specifika 

områden (Karlsson, 2012). Det internationella MeSH-systemet innehåller mer 

än 26 000 standardiserade medicinska ämnesord och en svensk version av 

MeSH har framtagits av Karolinska Institutet (a.a.). Sökord som kombinerats 

med “urinary incontinence”[MeSH] har varit ord som stötts på i flera artiklar 

och som beskriver kvinnors upplevelser av urininkontinens. Dessa har varit 
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bland annat quality of life, coping, och experience och är vedertagna termer som 

kontrollerats via Karolinska Institutets hemsida. Då flera ord har kombinerats 

användes Booleska operatorn med termen “AND”. Detta har används för att 

tydliggöra sökningar och begränsa antalet träffar. Booleska operatorn fungerar 

avgränsande och sökningen blir mer specifik genom att tydligt inkludera och 

exkludera olika termer (Karlsson, 2012).  

Artiklar valdes ut systematiskt för att svara på syftet. Vid datainsamling är det 

problemformulering och syfte som avgör vilka artiklar som kommer att 

inkluderas (Friberg, 2006). En litteratursökning bör dokumenteras noggrant för 

att processen skall kunna följas av läsarna och möjliggöra relevansbedömning 

av inkluderade artiklar (a.a.). Under datainsamlingen skapades redan från början 

ett dokument i syfte att föra anteckningar och dokumentera sökningar och antal 

träffar. Enligt Östlundh (2006) är detta ett bra sätt att ge bättre översikt över de 

sökningar, begränsningar och sökord som använts. Dokumentet utgjorde 

grunden för utformandet av en sökmatris (se tabell 1), detta för att redogöra för 

hur valda artiklar sökts fram och möjliggöra för läsare att lättare spåra 

sökhistorik. 

Tabell 1: Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

EBSCO 

Discovery 

service 

Female 

urinary 

incontinence 

AND 

quality of 

life AND 

experience 

AND 

qualitative 

270 (142)* 142 48 15 9 

CHINAL Urinary 

incontinence 

AND 

quality of 

life  AND 

lived 

experience 

AND 

qualitative 

data 

174 174 12 3 1 

* Exakta dubbletter har förekommit och avlägsnats automatiskt från sökningen 
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5.4 Dataanalys 

Analys betyder enligt Eriksson Barajas et al. (2013) ”dela upp i mindre delar” 

vilket inom kvalitativ forskning innebär kodning och bearbetning av innehåll. 

Då samtliga inkluderade artiklar utgjordes av omvårdnadsforskning med 

kvalitativ design är en metasyntes att föredra. En metasyntes består av ett 

bestämt urval av kvalitativa forskningsartiklar inom samma område och som 

använder sig av samma datainsamlings- och analysmetod (a.a.).   

En kvalitativ metasyntes växer fram efter att innehållet från valda artiklar lästs 

upprepade gånger, därefter bryts artikelns data ner och kodas så att nyckelord 

och begrepp kan identifieras och åter sammansättas (Forsberg & Wengström, 

2013). Samtliga artiklar lästes grundligt flertalet gånger av båda författare och 

bröts ner för att generera meningsbärande nyckelord. För att kunna identifiera 

teman i artiklarnas resultat är det viktigt att läsa hela innehållet då exempelvis 

citat från respondenter ofta innehåller viktig information (Friberg, 2006). 

I processen för dataanalys kondenserades texten till nyckelord och bärande 

meningar ströks under. Samtidigt som innehållet i de tio utvalda artiklarna 

lästes, sammanställdes simultant en artikelmatris (se bilaga 1). Artikelmatrisen 

redovisar artiklarnas syfte, design, metod och resultat. Det är enligt Friberg 

(2006) en fördel att skapa en artikelmatris för att lättare ge en överblick över 

valda artiklar och på så vis underlätta analysarbetet. Identifierade nyckelord 

färgkodades efter teman och subteman som sammanställdes i en tabell för att 

skapa ett mer överskådligt format. Att skapa en schematisk översikt över varje 

artikels resultat kan vara till hjälp för att underlätta analysarbetet (Friberg, 

2006).   

5.5 Etiska aspekter 

Endast kvalitativa originalartiklar som var etiskt granskade och förde ett 

forskningsetiskt resonemang valdes ut. Det förekommer flera internationella 

riktlinjer och etiska koder som bör tas i beaktning vid bearbetningen av data, 

inför och genomgående i sammanställningen av en vetenskaplig studie 

(Kjellström, 2012). Detta är av vikt för att värna om människors integritet, värde 

och självbestämmande, så ingen skadas eller såras under processen (a.a.). Det är 
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därför viktigt att vid datainsamling för en litteraturstudie, välja originalartiklar 

med tillstånd och godkännande från etiska kommittéer och som redovisar etiska 

överväganden (Eriksson Barajas et al., 2013; Wallengren & Henricson, 2012).  

Alla valda artiklar har presenterats noggrant i en artikelmatris, för att stärka den 

vetenskapliga trovärdigheten i resultatet. Det är nödvändigt att noggrant 

redovisa inkluderad data och av yttersta vikt att forskaren inte presenterar 

artiklar som enbart stödjer den egna åsikten då detta vore oetiskt (Eriksson 

Barajas et al., 2013). 

I studien gjordes valet att använda uttrycket urininkontinens istället för 

förkortningen UI som ofta används i litteraturen. Detta då resultatet visar på en 

tabubeläggning av ämnet där flera kvinnor uttrycker svårighet och rädsla för att 

använda det konkreta ordet. Att förkorta urininkontinens till UI kan resultera i 

ytterligare tabubeläggning och det är därför viktigt att tala om företeelsen så 

som den faktiskt är. 

Vidare bör beaktning tas till att de artiklar som sammanställts fokuserat på 

kvinnor som avgränsad grupp utan att definiera vilka som inkluderas i 

begreppet. Detta kan vara exkluderande för de som inte identifierar sig som 

kvinnor. Det finns lite forskning kring hälsan hos denna grupp och det resultat 

som framkommer i denna studie kan därför inte nödvändigtvis generaliseras 

utöver den avgränsade gruppen. 
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6. RESULTAT 

Resultatet baseras på tio vetenskapliga, kvalitativa artiklar som är 

kvalitetsgranskade. Utifrån dessa har tre teman framtagits med sex tillhörande 

subtema: Kunskapsluckor: uppfattning om symptom och normalisering av 

symtom, Känslomässiga aspekter: självuppfattning och känslouttryck och 

rädslor, och Att hantera vardagen: anpassad livsstil och coping och påverkan på 

sex-och samliv (se tabell 2). 

Tabell 2: Tematabell 

 

6.1 Kunskapsluckor  

I detta huvudtema ingår två subteman Uppfattningar om- och Normalisering av 

symptom. Dessa subteman framhäver kvinnornas mentala förminskning av sina 

symptom och uppfattningen om dem som självförvållade. Dessutom inbegrips 

kvinnornas acceptans och interna normalisering av symptomen. 

6.1.1 Uppfattningar om symptom 

Forskning visade att många kvinnor såg urininkontinens- och 

bäckenbottenproblem som en normal konsekvens och oundvikligt vid stigande 

ålder eller efter graviditet (Buurman & Lagro- Janssen, 2013; Hägglund & 

Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006). Många kvinnor mindes inte en 

tydlig startpunkt då urininkontinenssymptomen debuterat (Akyuz, Kok, Kilic 

och Guvenc, 2013). Symptomen upplevdes debutera under graviditet, efter 

förlossning eller efter genomgången hysterektomi, och förekom inledningsvis 

till och från vid ansträngning, så som vid tunga lyft, hosta eller vid nysning 

(a.a.). Detta gjorde att kvinnorna inledningsvis såg symptomen som milda och 

övergående problem och därför inte gav dem någon större uppmärksamhet 

Kunskapsluckor

• Uppfattningar 
om symptom

• Normalisering 
av symptom

Känslomässiga 
aspekter

• Självuppfattning 
och 
känslouttryck

• Rädslor

Att hantera 
vardagen

• Anpassad livsstil 
och coping

• Påverkan på sex-
och samliv
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(Akyuz et al., 2013; Buurman & Lagro-Janssen, 2013). Många upplevde att det 

var först när symptomen inte gick över och upplevdes påverka vardagen och 

livskvaliteten som de började oroa sig för eventuella bakomliggande orsaker 

(Welch, Taubenberger & Tennstedt, 2011). Flera kvinnor blev medvetna om 

allvarlighetsgraden av symptomen först efter att genanta olyckor inträffat (Li et 

al., 2007). 

 I artikeln av Buurman och Lagro-Janssen (2013) led kvinnor av 

bäckenbottenproblem efter förlossning. Kvinnorna förväntade sig inte att 

symptomen skulle vara så svåra och upplevde att de inte blivit förberedda och 

informerade om de fysiska förändringar som skedde efter förlossning (a.a.). 

Tron att symptomen uppkommit på grund av flera förlossningar eller att ha fött 

ett barn med stort huvud beskrevs i studien av Komorowski och Chen (2006). 

Det fanns en osäkerhet och brist på kunskap bland kvinnorna om vad som kunde 

ha orsakat symptomen av urininkontinens (a.a.). Flera ansåg att de gjort “något 

fel” efter graviditet eller inte utfört bäckenbottenövningar tillräckligt ofta eller 

på korrekt vis (a.a.). Brist på kunskap om bäckenbottenövningar och tekniker 

samt oklarhet kring förväntad symptomlindring ledde till dålig complience hos 

kvinnorna (Siu & Lopez, 2012). 

Många kvinnor kände skuld och upplevde sin urininkontinens som 

självförvållad (Hägglund & Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006; Siu & 

Lopez, 2012). En kvinna beskrev hur hon som barn ofta gick på toaletten och 

hur detta kunde vara en orsak till inkontinenssymptomen (Komorowski & Chen, 

2006). Ytterligare en uppfattning som förekom var tron att symptomen 

uppkommit efter tidigare sexuella erfarenheter som exempelvis hårdhänt sex, 

upprepade svampinfektioner eller på grund av våldtäkt (Bradway & Stumpf, 

2008). En kvinna upplevde även oro att bli smittad av sin arbetskamrat som ofta 

gick på toaletten (Komorowski & Chen, 2006). Genomgående i litteraturen 

framträder en bristande kunskap kring symptom, etiologi och behandling 

(Bradway & Stumpf, 2008; Buurman & Lagro-Janssen, 2011; Hägglund & 

Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006; Li 

et al., 2007; Siu & Lopez, 2012; Welch et al., 2011; Zeznock et al., 2009). 

Många kvinnor kände inte till att behandlingsalternativ existerade och avstod 
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därför från att söka vård då de inte trodde sig kunna få adekvat symptomlindring 

(Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Komorowski & Chen, 2006). 

6.1.2 Normalisering av symptom 

I artiklar av Buurman och Largo-Janssen (2013) och Hägglund och Wadensten 

(2007) beskrevs hur kvinnorna accepterade och normaliserade 

bäckenbottenproblem och urininkontinens efter förlossning, och att det därför 

inte fanns anledning till oro eller behov av sjukvård (Buurman & Largo-Janssen, 

2013). Kvinnorna fick höra av släktingar och nära vänner som fött barn att 

symptomen var normala och någonting som alla nyblivna mammor gått igenom 

efter förlossning (Li et al., 2007). Att vara kvinna och mamma beskrevs som att 

vara en stark person med mycket ansvar och annat att tänka på, då passade det 

inte att klaga om sina egna fysiska tillstånd (a.a.). Tidsbrist var någonting som 

visade sig ha stor påverkan, då mycket tid gick åt till arbete och familjelivet 

(Hägglund & Wadensten, 2007). Detta resulterade i att tiden till den egna hälsan 

minimerades och upplevelsen av urininkontinens och påverkan från dess 

symptom tenderade att tonas ner (a.a.).  Flera kvinnor förminskade de upplevda 

problemen av sina symptom och valde att benämna dem som bara några 

droppar då det kändes mindre allvarligt än att kalla det urininkontinens (Li et 

al., 2007).  

Flera kvinnor beskrev hur de upplevde att de tog sina symptom på mindre allvar 

då de inte blev tillfrågade om urininkontinens vid hälsokontroller (Hägglund & 

Wadensten, 2007; Zeznock et al., 2009). Blev det uppmärksammat var det ofta 

då det "kom på tal" i samband med anamnestagning för andra åkommor och 

gavs ofta ingen större uppmärksamhet (Welch et al., 2011). Ouppmärksamhet 

och ignorans av symptomen från hälso- och sjukvården gav kvinnorna intrycket 

att deras symptom inte var nog alvarliga och resulterade i att de istället väntade 

på att problemen skulle avta med tiden (Buurman & Largo-Janssen, 2013). De 

uttryckte en önskan för direkta frågor från vårdpersonal, då detta skulle lägga 

grunden för en öppnare och tryggare miljö att tala om problemen (Buurman & 

Largo-Janssen, 2013; Hägglund & Wadensten, 2007). 
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6.2 Känslomässiga aspekter 

Under detta huvudtema inkluderas Självuppfattning och känslouttryck och 

Rädslor som beskriver kvinnors känslor inför sig själva och sin urininkontinens 

samt de rädslor som hindrar och skapar barriärer i vardagslivet. 

6.2.1 Självuppfattning och känslouttryck 

Samtliga artiklar vittnade om hur urininkontinens ledde till en försämrad 

självbild, depression och försämrad livskvalitet (Akyuz et al., 2013; Bradway & 

Stumpf, 2008; Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Hägglund & Ahlström, 2007; 

Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006; Siu & Lopez, 2012; 

Li, Low & Lee, 2007; Welch et al., 2011; Zeznock et al., 2009). Flera kvinnor 

uttryckte att de kände sig äckliga, smutsiga och upplevde sin urininkontinens 

som ett personligt misslyckande i livet (Buurman & Lagro-Janssen, 2013). 

Kvinnorna beskrev en känsla av förlorad kontroll pågrund av symptomen och en 

kvinna uttryckte att hon kände sig som ett barn som inte kunde hålla tätt (Siu 

och Lopez, 2012).  

Upplevelsen av skam och tabu var stor hos många kvinnor och de upplevde sig 

leva med en hemlighet (Buurman & Largo-Janssen, 2013; Hägglund & 

Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007). Flera kvinnor vittnade om 

svårigheter då urininkontinens upplevdes som ett onaturligt och privat 

samtalsämne, som var svårt att initiera (Hägglund & Wadensten, 2007; 

Komorowski & Chen, 2006; Zeznock et al., 2009; Buurman & Lagro-Janssen, 

2013). Oftast var ett fåtal vänner initierade, då kvinnorna upplevde det 

obekvämt, skamligt och pinsamt att prata öppet om symptomen för nära familj 

och vårdpersonal (a.a.). Flera kvinnor uttryckte negativa känslouttryck så som 

hjälplöshet, ångest, ilska, desperation, en känsla av okvinnlighet och förlorad 

kontroll vid beskrivandet av att leva med urininkontinens. Ett genomgående 

uttryck var en känsla av ensamhet och skam, något som gav negativ effekt för 

såväl den fysiska som den psykiska hälsan (Akyuz et al., 2013).  

 

6.2.2 Rädslor 

I flera artiklar uttrycktes rädsla för att andra i den nära omgivningen skulle 

känna lukten av urin och upptäcka läckage i sociala situationer. Detta 
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resulterade i begränsningar i kvinnornas dagliga liv och flera undvek att ta del i 

sociala situationer som de tidigare deltagit i (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; 

Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006). En kvinna beskrev 

hur hon slutat bada bastu med sin familj på grund av skamkänslor och rädsla för 

läckage (Hägglund & Ahlström, 2007). I vissa fall kunde kvinnornas rädslor gå 

så långt att de ledde till depression eller rent av isolering (Komorowski & Chen, 

2006). Ofta härleddes rädslorna till traumatiska minnen och upplevelser av skam 

på grund av synligt läckage eller negativa kommentarer från omgivningen 

(Zeznock et al., 2009). En kvinna berättade hur hon lämnat sitt barn i skolan och 

hur ett annat barn i klassen pekat ut att hon haft en våt fläck, vilket upplevts som 

en mycket genant och skamlig situation (Zeznock, Gilje & Bradway, 2009). 

Rädslor kunde vara både hämmande och främjande faktorer i relation till 

kvinnornas vårdsökande. Kvinnorna upplevde ofta en rädsla för att inte bli tagna 

på allvar eller bli dåligt bemötta av hälso- och sjukvården vilket hade en negativ 

inverkan på vårdsökandet (Komorowski & Chen, 2006). Tidigare negativa 

vårderfarenheter kunde även generera ytterligare rädsla (a.a.). Dock kunde 

urskiljas att rädsla för eventuell alvarlig bakomliggande sjukdom eller 

förvärrade symptom ofta hade en starkare och mer positiv effekt på 

vårdsökandet (Li et al., 2007; Welch et al., 2011). 

6.3 Att hantera vardagen 

Detta huvudtema inbegriper de effekter urininkontinensen ger på det vardagliga 

livet och hur dessa påverkar sociala och intima relationer. Detta presenteras i 

form av två subteman; anpassad livsstil och coping samt påverkan på sex- och 

samliv. 

6.3.1 Anpassad livsstil och coping 

Flera kvinnor beskrev hur de tvingades anpassa vardagen och utveckla 

copingstrategier för att motverka och dölja läckage. Copingstrategier och 

anpassningar som förekom var att hålla sig hemma, ta med extra klädombyten, 

tvätta ofta, begränsa vätskeintaget, frekvent uppsöka toalett och använda 

inkontinensskydd (Hägglund & Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006). 

Någonting som var centralt för kvinnornas copingstrategier var en strävan efter 
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att kontrollera och finna acceptans i att leva med urininkontinens (Hägglund & 

Ahlström, 2007). Flera kvinnor beskrev hur de anpassade klädstilen, undvek kjol 

och istället enbart använde löst sittande mörka byxor för att minimera risken för 

synligt läckage (Li et al., 2007), vid situationer som krävde bärande av kjol 

rustade kvinnorna sig istället med dubbla underkläder (Siu & Lopez, 2012). 

Urininkontinensen upplevdes begränsa deras sociala identitet och skapade en 

känsla av okvinnlighet (Hägglund & Ahlström, 2007). Samhällets krav 

upplevdes ofta som pressande och fick kvinnorna att känna sig som mindre 

värda individer (a.a.).   

I flera fall tvingades kvinnorna begränsa eller utesluta aktiviteter så som träning 

eller sociala sammanhang med vänner då urininkontinenssymptomen upplevdes 

som hindrande (Komorowski & Chen, 2006). En kvinna beskrev hur 

symptomen påverkade henne så att hon inte längre vågade dansa med sina 

vänner. En annan kvinna beskrev hur urininkontinensen påverkade henne 

negativt på arbetsplatsen, och hur hon undvek att skratta och ofta stod med 

benen tätt ihop för att inte läcka urin (a.a.).  

Flera kvinnor uttryckte hur de utvecklat en fixering kring toalettbesök, tömde 

blåsan i förebyggande syfte och alltid lokaliserade närmste toalett för att 

undvika genanta situationer och minimera effekterna av symptomen (Hägglund 

& Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006; Siu & Lopez, 2012; Welch et 

al., 2011).  

6.3.2 Påverkan på sex- och samliv 

Flera artiklar redogjorde för hur kvinnor med långvarig urininkontinens 

upplevde att symptomen påverkade sex- och samlivet negativt (Akyuz et al., 

2013; Bradway & Stumpf, 2008; Buurman & Lagro-Janssen, 2011; Hägglund & 

Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006; Siu & Lopez, 2012). 

Bibehållandet av ett aktivt sexliv med urininkontinens krävde mer planering och 

förberedelser, något som flera kvinnor upplevde som hämmande av sexlusten 

(Akyuz et al., 2013; Hägglund & Wadensten, 2007). Strategier som förekom för 

att minimera urininkontinensens effekter på samlivet var att gå på toaletten i 

förebyggande syfte, tänka positivt, undvika intima situationer, utöva 

bäckenbottenträning (Akyuz et al., 2013), tvätta sig ofta och lägga handdukar i 
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sängen (Bradway & Stumpf, 2008). 

Upplevelsen av att känna sig oren var starkt förekommande, och påverkade 

samlivet negativt, trots stöd från partnern i intima situationer (Hägglund & 

Wadensten, 2007). Spontaniteten och njutningen upplevdes minska och ledde 

till att sexlivet valdes bort eller begränsades vilket gav en känsla av missnöje i 

livet (Komorowski & Chen, 2006). En god sexuell relation med partnern 

uttrycktes som viktig för välbefinnandet (a.a.). Kvinnorna beskrev hur deras 

föreställning om förslappad bäckenbottenmuskulatur hindrade dem från att 

känna sig attraktiva vid intima situationer vilket ledde till en minskad sexlust 

men också till undanhållande av problemen från partnern (Siu & Lopez, 2012).  

En god kommunikation med partnern sågs stärka självförtroendet och 

tryggheten i relationen, men det upplevdes ofta som svårt att anförtro sig till 

partnern (Bradway & Stumpf, 2008). Detta försvårade för kvinnorna att 

upprätthålla ett samliv och ofta uppkom känslor av skam och undanhållande från 

partnern som begränsande faktorer (Akyuz et al., 2013). Flera kvinnor uttryckte 

en skam inför partnern och familjen och att de kände sig misslyckade i sin roll 

som partner och mamma (Hägglund & Ahlström, 2007). Stöd från familj och 

partner visade sig ha positiva effekter på kvinnornas upplevelser, medan 

undanhållande och att inte känna stöd från partnern hade negativa effekter 

(Akyuz et al. 2013). 

7 DISKUSSION   

7.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen är syftet att redogöra och värdera metod, urval och analys 

för att säkerställa kvalitén i studien (Friberg, 2006; Henricsson, 2012).  

7.1.1 Giltighet 

Giltighet kan beskrivas som ett paraplybegrepp enligt Wallengren och 

Henricsson (2012). En diskussion kring detta begrepp möjliggör för läsaren att 

bedöma studiens sanningsenlighet samt relevansen av redovisad kunskap (a.a.).  

Vald design är en allmän litteraturstudie, med ett systematiskt val av data. 

Fördelen med en allmän litteraturstudie är att det aktuella kunskapsläget inom 
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forskningsområdet tydligt sammanställs (Eriksson Barajas et al., 2013; Friberg, 

2006 ). Att använda ett selektivt urval, genom att exempelvis välja artiklar som 

stärker den egna ståndpunkten, innebär en risk då detta kan påverka resultatets 

trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013). För att undvika detta har en 

systematisk och redovisad datainsamlingsmetod genomförts. Friberg (2006) 

beskriver att en svaghet med allmän litteraturstudie kan vara att det måste göras 

ett urval, då det är omöjligt att inkludera all befintlig forskning. Detta kan 

medföra att viktig data går förlorad (a.a.). De tio artiklar som inkluderats i 

resultatet återkom vid flertalet sökningar med olika kombinationer av söktermer 

och anses ha skapat tillräcklig teoretisk mättnad för att kunna besvara studiens 

syfte. 

 Inklusions- och exklusionskriterier användes för att precisera sökningen för att 

passa studiens syfte. I sökningen begränsades data och enbart artiklar som var 

peer reviewed inkluderades. Detta innebär enligt Östlundh (2006) att sökningen 

avgränsas till att enbart inkludera artiklar som publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter och genomgått vetenskaplig granskning. Det vetenskapliga formatet 

har därför noggrant kontrollerats och artiklar som inte uppfyllt kriterier för 

vetenskaplighet har exkluderats. Alla inkluderade artiklar söktes fram i fulltext 

vilket underlättade datainsamlingen men kan vara problematiskt och utgör en 

svaghet för studien. Östlundh (2006) varnar för att avgränsa 

informationssökningen till enbart fulltext då detta begränsar resultatet efter 

artiklarnas format istället för dess innehåll. Data begränsades från 2005 och 

framåt för att kunna presentera ett så nutidsorienterat resultat som möjligt. Detta 

menar Eriksson Barajas et al., (2013) kan vara av fördel då vetenskaplig data är 

färskvara.  

Vid kvalitetsgranskning användes Forsberg och Wengströms (2013) 

granskningsmall för kvalitativ forskning. En svaghet med denna mall kan vara 

att frågorna besvarades, men inte gav någon gradering (poängskala) på 

evidensstyrka, vilket gav utrymme för individuella tolkningar.  

7.1.2 Tillförlitlighet 

Begreppet tillförlitlighet berör hur forskaren beskriver förändringar som kan ske 

under studiens gång i datainsamling och metod (Wallengren & Henricson, 
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2012). Här kan förförståelse eller tidigare erfarenheter beskrivas om denna 

påverkat datainsamling och analys (Bryman, 2011). Förförståelse beskrivs som 

den kunskap som innehas innan studiens start, om denna inte medvetliggörs kan 

resultatet komma att bli vinklat (Eriksson Barajas et al., 2013). Detta skapar 

även en öppenhet för läsaren att på så vis få hela bilden och en utgångspunkt för 

tolkning (a.a.). Författarna till denna studie upplevde att det under 

databearbetning och utformning av teman var svårt att lägga den egna 

förförståelsen åt sidan. Det var därför viktigt att ständigt vara kritisk och återgå 

och anknyta till studiens syfte för att uppnå en rättvis dataanalys där teman 

kunde växa fram. Att kontinuerligt reflektera och arbeta med sin förförståelse 

bidrar till pålitlighet i studien (Wallengren & Henricson, 2012). 

Det kan vara en fördel att låta utomstående personer uttala sig om studien då 

olika betraktare har olika erfarenheter och kunskaper, detta för att säkerställa 

arbetets kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012). Studiens tillförlitlighet stärks 

av att studiekamrater vid regelbundna träffar kommit med nya förslag och idéer 

efter att ha läst studien med andra ögon. 

7.1.3 Överförbarhet 

För att studien skall uppnå överförbarhet bör det föras en diskussion om 

resultatet är överförbart till andra grupper, situationer eller kontexter 

(Wallengren & Henricson, 2012). Ett globalt perspektiv har valts med syftet att 

lyfta upplevelsen av att leva med urininkontinens, avgränsat från kulturella, 

politiska och socioekonomiska skillnader som kan skilja sig mellan länderna. 

Detta för att ett inkluderande av dessa skulle utgöra ett för stort område för att 

behandla inom ramen för denna studies syfte. Detta kan utgöra både en styrka 

och svaghet då gemensamma faktorer stärks och tydliggörs medan specifikt 

kulturbundna faktorer kan komma att falla bort i analysen. I resultatet 

inkluderades artiklar från USA, Kina, Nederländerna, Australien och Sverige. I 

vissa av dessa länder kan hälso- och sjukvården vara förenlig med mycket höga 

kostnader för individen medan andra har sjukvård bekostad eller subventionerad 

av staten. Hur detta påverkar vårdsökandet är någonting som ytterligare behöver 

undersökas. 
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7.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras de centrala delar som framkommer under de tre 

teman i studiens resultat. Dessa lyfts med hjälp av ytterligare forskning samt 

Lazarus och Folkmans teori om coping och Goffmans teori om stigma. De 

teman som diskuteras är: Kunskapsluckor, Känslomässiga aspekter, och Att 

hantera vardagen. 

7.2.1 Kunskapsluckor: Uppfattningar om symptom, Normalisering av 
symptom 

I resultatet framkom att det finns ett behov av ytterligare kunskap kring de 

bakomliggande orsakerna till urininkontinens då många kvinnor såg 

urininkontinens som en naturlig konsekvens av att vara kvinna och oundvikligt i 

stigande ålder eller efter graviditet. Detta stärks med ytterligare forskning av 

Andersson, Johansson, Nilsson och Sahlberg-Blom (2009), på liknande sätt. 

Vidare framkom i resultatet att symptomen av urininkontinens nonchalerades 

och normaliserades av både kvinnorna själva och hälso- och sjukvården. Detta 

stärks i ytterligare forskning där flera kvinnor hade okunskap om tillgängliga 

behandlingsmetoder och trodde de var för gamla för att genomgå dessa 

(Andersson, Johansson, Nilsson, & Sahlberg-Blom, 2008). Goffmans (2014) 

teori om stigma beskriver hur en oönskad egenskap som avviker från vad som 

anses normalt skapar konflikt med individens identitet och självbild. Om den 

oönskade egenskapen gör debut senare i livet som i detta fall, kan det skapa 

extra svårigheter för individen att förhålla sig till den nya identiteten (a.a.). Det 

initiala förnekandet och förminskandet av urininkontinenssymptomen kan alltså 

förklaras genom att den nya faktiska sociala identiteten inte stämmer överens 

med individens egen bild av hur den bör yttra sig.  

Ett sent vårdsökande kunde utläsas i samtliga studier. Detta stärks i studien av 

Kang och Kim (2009) där så många som 87 % av kvinnor med urininkontinens 

aldrig uppsökt vård för sina problem. Symptomen normaliserades och upplevdes 

vara lätta nog att hantera i hemmet, och okunskap om tillgängliga 

behandlingsalternativ förekom (a.a.).  
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 Resultatet visar att kvinnorna upplevde brister i bemötandet från hälso- och 

sjukvården och att deras symptom aldrig eller sällan uppmärksammades. 

Kvinnorna upplevde skam och rädsla inför vårdmötet då det upplevdes 

tabubelagt att prata om symptomen och var rädda att inte bli tagna på allvar. 

Enligt HSL (SFS 1982: 763), 2a § är målet med hälso- och sjukvården att ge en 

god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, och att den skall vara 

lättillgänglig. Sjuksköterskan bör ha kunskap om och kunna arbeta 

förebyggande med att identifiera bakomliggande orsaker till urininkontinens hos 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2012). En öppenhet behövs därför för att kunna skapa 

en trygg miljö där patienten känner förtroende att ta upp genanta och svåra 

problem.  

Att vårdpersonal själva undvek ämnet och inte ställde direkta frågor ledde till att 

kvinnorna kom att tro att deras symptom var normala och att det inte fanns 

någon adekvat behandling. Goffman (2014) menar att vi i mötet med en 

stigmatiserad person ofta undviker att öppet visa att vi lagt märke till dennes 

oönskade egenskap. Detta kan skapa en spänning i mötet och gör det svårt för 

den stigmatiserade individen att veta hur hon skall förhålla sig.  

I ett vårdmöte är relationen asymmetrisk då patienten står i en beroendeställning 

till vårdgivaren (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Det är därför av yttersta 

vikt att sjuksköterskan i sitt bemötande är medveten om de maktstrukturer som 

per automatik uppstår, för att på så vis kunna skapa en trygg och tillitsfull miljö 

för patientmötet vilket är en förutsättning för att patienten skall känna sig 

respekterad och våga anförtro sig till vårdgivaren (a.a.).  

Normalisering och nonchalerande av symptom förekom ofta hos kvinnorna, 

detta skulle kunna ses som en form av undvikande coping som beskrivs av 

Lazarus och Folkman (1984). Kvinnorna undvek att uppmärksamma sina egna 

hälsoproblem, då många såg dessa som sekundära till familjeansvaret. Hälsan 

påverkades negativt av faktorer som stress och tidsbrist i vardagen. Att den egna 

hälsan inte prioriteras återkommer i forskning av Oscarsson, Wijma och Benzein 

(2008) som drar slutsatsen att sent vårdsökande delvis beror på att andra saker i 

livet uppfattas som viktigare men även att vårdsökandet påverkas av tidigare 

inter- och intra-personella uppfattningar så som rädsla för sjukdom, dålig 
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självbild eller erfarenhet av sjukvården. Om sjukvårdspersonal arbetade 

preventivt med ökad kunskap och adekvat information i ett tidigt skede, skulle 

kanske den drabbade kvinnan finna förtroende och tillit för hälso- och 

sjukvården. Symptomen kan i många fall behandlas så att bot eller minskat 

läckage uppnås. I de fall där symptomlindring inte är möjligt kan kvinnans 

livskvalitet förbättras genom ökad kunskap, träning och med individuellt 

utprovade inkontinenshjälpmedel (Vårdhandboken, 2014). 

7.2.2 Känslomässiga aspekter: Självuppfattning och känsloutryck samt 
Rädslor 

Att kvinnornas livskvalitet påverkas negativt av urininkontinens är inte ett 

oväntat resultat. Kvinnorna upplevde en försämrad självbild med negativa 

effekter på den mentala och psykosociala hälsan vilket kunde leda till depression 

och nedstämdhet. Flera negativt laddade ord uttrycktes i relation till upplevelsen 

av urininkontinens, då många upplevde oro, skam och ångest. Att påverka 

negativa tankebanor beskrivs som omdefinierad coping och kan med fördel 

användas för att få en patients sjukdomssituation att upplevas som mildare 

(Lazarus och Folkman, 1984). I artikeln av McGrath, Jordens, Montgomery och 

Kerridge (2006) beskrivs hur positivt tänkande och att leva så normalt som 

möjligt kan främja den mentala hälsan och lindra symptom. Den psykiska 

påfrestningen av urinläckage är dock varierande då det är en subjektiv 

upplevelse som påverkas av olika faktorer som exempelvis situation, ålder och 

socialt stöd.  

Samtliga kvinnor upplevde skam och skuld i vardagen då ämnet upplevdes 

tabubelagt. Rädsla för att lukta illa eller läcka urin offentligt beskrevs som 

centralt för kvinnornas negativa självbild. Med information och vägledning för 

säkert och tryggt inkontinensskydd bör den psykiska hälsan förbättras i form av 

att lindra oro att läcka urin offentligt och på så vis även minska skamkänslan. En 

sjuksköterska som uppmärksammar och möter kvinnors sjukdomsupplevelse 

kan göra det möjligt att lindra lidandet med adekvata åtgärder som exempelvis 

inkontinensskydd (Socialstyrelsen, 2005). 

Elstad, Taubenberger, Botelho & Tennstedt (2010) visar i sin artikel hur 

personer med urininkontinens antog negativa föreställningar om sig själva och 
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sina kroppar som smutsiga och okontrollerade. Vidare framkom hur personer 

som själva led av urininkontinenssymptom antog negativa förutfattade 

uppfattningar om andra människor med samma symptom (a.a.). Goffman (2014) 

beskriver socialisationsprocessen i vilken den stigmatiserade individen tillägnar 

sig de föreställningar som samhället har kring dennes stigma. En stigmatiserad 

individ kan således komma att förhålla sig negativt till både sig själv och andra 

individer med samma stigma pågrund av samhällets tabubeläggning och 

negativa attityder (a.a.). I resultatet framkommer hur flera kvinnor antog 

nedvärderade och negativa känslor inför sig själva och sin urininkontinens då de 

upplevde sig uppfattas som äckliga, ohygieniska och avvikande. 

7.2.3 Att hantera vardagen: Anpassad livsstil och coping samt påverkan 
på sex- och samliv 

I resultatet framkom att urininkontinens utgjorde ett hinder för kvinnorna att 

leva ett normalt socialt liv. För att hantera vardagen användes därför olika typer 

av copingstrategier. Dessa strategier var ofta handlingskraftiga och målinriktade 

för att minimera effekterna av urininkontinens och synligt läckage. Detta skulle 

kunna ses som de olika former av målinriktade copingstrategier som nämns av 

Lazarus och Folkman (1984).  

Copingstrategier kan dock komma att ge både positivt eller negativt utfall 

beroende på om de används på ett effektivt och konstruktivt sätt eller inte. Att 

anpassa vardagen menar Goffman (2014) blir en nödvändig strategi för att 

skydda den faktiska sociala identiteten och den stigmatiserade egenskapen från 

att bli synliga. Detta var någonting som hade stor påverkan på kvinnornas 

psykosociala hälsa då de ständigt levde med en rädsla för synligt läckage och 

genanta situationer och var tvungna att planera och anpassa sin vardag därefter.  

Elstad et al. (2010) beskriver i sin forskning hur urge-symptom ofta upplevs som 

extra skamfulla då de blir uppenbara för omgivningen genom frekventa 

toalettbesök. Goffman (2014) förklarar hur stigmatiserade personer ständigt 

lever med en diskreptans mellan sin virtuella sociala identitet och sin faktiska 

sociala identitet. Detta resulterar i att en stigmatiserad person ständigt måste 

bemästra och kontrollera sitt stigma vilket skapar en konstant oro i vardagen. Då 

en egenskap riskerar att bli synlig, som med frekventa toalettbesök, skapar detta 
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en ytterligare stress för personen som måste försöka utföra sina behov så diskret 

som möjligt för att undvika uppmärksamhet.  

Det framkom att många kvinnor tvingades begränsa eller avstå från aktiviteter 

som tidigare utförts och haft en viktig del i tillvaron och undvek att röra sig 

utanför den bekväma sociala sfären. Flera kvinnor kände att de inte längre kunde 

gå ut som de ville eller avstod från fysisk aktivitet och fritidsaktiviteter av rädsla 

för urinläckage. På lång sikt kan detta ses som ett oroande resultat då brist av 

fysisk och social aktivitet i värsta fall skulle kunna leda till isolering och psykisk 

ohälsa (Bilgic & Beji, 2010; Bradway et al., 2008). Brist på fysisk aktivitet i 

vardagen kan även innebära risk för andra sjukdomar såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar, typ 2- diabetes, cancer, sjukdomar i rörelseorganen och fetma 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Resultatet visar hur urinläckage hindrar 

kvinnorna från att utföra fysisk aktivitet och att leva ett aktivt och socialt liv. 

Det är viktigt att detta belyses så vårdpersonal kan arbeta tertiärpreventivt 

genom att minska de befintliga symptomen och behandla dem för att förbättra 

den enskilda kvinnans hälsotillstånd (Socialstyrelsen, 2009). 

Det framkom i resultatet att ett aktivt stöd från vänner och familj kunde ses 

främja hälsan medan att leva med urininkontinens som hemlighet och utan en 

känsla av stöd påverkade hälsan negativt. Detta stärks av tidigare forskning som 

visar att stöd från nära vänner eller familjemedlemmar har stor betydelse för 

välbefinnandet hos kvinnor med urininkontinens (Andersson et al., 2009).  

Familjemedlemmar kunde i vissa fall skämmas över kvinnornas urininkontinens 

och i andra fall var rädslan för att detta skulle bli realitet en faktor som hindrade 

öppen kommunikation med partnern och familjen. Goffman (2014) beskriver 

hur ett stigma i vissa fall kan spridas från den stigmatiserade personen till 

dennes omgivning då dessa kan komma att stämplas på grund av sitt nära 

umgänge med den stigmatiserade individen. Detta kan leda till isolering från 

sociala kontakter då omgivningen undviker att ses tillsammans med den 

stigmatiserade personen.  

I resultatet framkom att flera kvinnor upplevde en tudelad konflikt i sin roll som 

mamma och partner. Detta då de upplevde det svårt att släppa den 
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omhändertagande rollen och fokusera på den egna hälsan. Bradway (2005) 

beskriver hur kvinnor kan känna orimliga krav från samhället och därför hålla 

sin urininkontinens hemlig, då det motsatta skulle reducera deras värde i 

samhällets ögon. Goffman (2014) skriver hur “normala” personers närvaro kan 

öka individens känsla av otillräcklighet ytterligare och göra att stigmat får en 

desto starkare roll i den stigmatiserade personens liv. Samhällets krav på vad 

som anses kvinnligt och attraktivt kan därför ha en stark påverkan på kvinnornas 

självbild och hur de uppfattar sin egen identitet i relation till sin urininkontinens. 

I fem av de valda studierna diskuterades påverkan på sex och samlivet av 

urininkontinens. Många beskrev hur de hade minskad lust och njutning till följd 

av oro för läckage under den sexuella akten och hur de kände sig oattraktiva 

inför sin partner. Sambandet mellan urininkontinens och sexuell dysfunktion 

stärks av Serenko, Morrison och Suresky (2010) som visar hur den sexuella 

funktionen sjunker med intensivare symptom av urininkontinens. Motsatsen 

visas dock av Ozkan, Ogce och Cakir (2010), där ingen korrelation finns mellan 

allvarlighetsgraden av urininkontinens och dess påverkan på sexuell funktion 

och livskvalitet. Istället framkommer hur inkontinenstyp kan vara en påverkande 

faktor (a.a.). Trots oenighet i tidigare forskning fastställs ett starkt samband 

mellan urininkontinens och sexuell dysfunktion och samtliga forskare menar att 

det behövs mer forskning inom området för att skapa ytterligare förståelse och 

säkerställa variabler för detta resultat (Ozkan et al., 2010; Serenko et al., 2010).  

8 SLUTSATS 

Att leva med urininkontinens påverkar hälsan fysiskt, psykiskt, socialt och 

sexuellt, vilket innebär ett liv i osäkerhet. Kvinnor upplevde begränsningar i 

vardagen, och undvek fysiska och sociala aktiviteter med familj och vänner. 

Många kvinnor tog till olika typer av copingstrategier för att klara det dagliga 

livet. Patientgruppen upplevde bristande kunskap kring etiologi, symptom och 

behandling och symptomen sågs ofta som normala och övergående. Trots detta 

sågs negativa effekter på den upplevda hälsan och få kvinnor sökte vård då det 

upplevdes som skamliga och tabubelagt att ta upp. Kvinnorna kände sig 

nonchalerade och osedda i mötet med vården och upplevde att ämnet sällan togs 

upp vid hälsokontroller. Det finns brister i kunskap och bemötande hos hälso- 
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och sjukvården vilket ger ett ökat lidande för de kvinnor som lever med 

urininkontinens.  

9 KLINISK BETYDELSE 

I resultatet urskiljs stora kunskapsluckor hos patientgruppen och en önskan om 

större uppmärksamhet från hälso- och sjukvården med direkta frågor för att 

skapa en god miljö att tala om urininkontinens. Genom detta finns en önskan att 

skapa en medvetenhet kring kvinnors upplevelser i vardagen för att bryta det 

tysta lidandet och främja de faktorer som lägger grunden till ett gott 

vårdmötande. 

10 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Vidare forskning föreslås inkludera hur kvinnor med urininkontinens upplever 

sin relation till sjuksköterskan, och hur de önskar bli bemötta av sjukvården. Det 

framkommer i flera artiklar hur kvinnor med urininkontinens visar ett sent 

vårdsökande. Flera kvinnor upplevde negativa känslor inför att ta upp ämnet 

med hälso- och sjukvården. Det är hälso- och sjukvårdens uppgift att hitta 

strategier för att fånga upp dessa kvinnor i ett tidigt skede för att kunna ge bästa 

möjliga vård. 

Under studiens gång upptäcktes att det fanns ont om vetenskaplig forskning 

kring yngre kvinnor med urininkontinens samt hur urininkontinens ses som 

någonting normalt som hör till att vara kvinna. Denna föreställning fanns bland 

kvinnorna i studien, men återfanns även i vissa fall hos hälso- och 

sjukvårdspersonal. Författarna anser detta vara en viktig aspekt som bör 

undersökas vid vidare forskning. 

Resultatet visade även ett samband mellan tidigare sexuella erfarenheter och 

dessas påverkan på kvinnors föreställningar om urininkontinens samt även 

påverkan på vårdsökandet. Detta är ett område som författarna kräver ytterligare 

forskning. 

Vidare föreslås ytterligare forskning ur ett genusperspektiv. Det framkom att 

flera kvinnor kämpade med samhällets normer kring vad som ansågs feminint 

och attraktivt samt att passa in i rollen som moder och partner. En stor 
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kunskapslucka finns även kring transexuella personers upplevelse av 

urininkontinens. Detta är en minoritetsgrupp vars hälsa behöver studeras 

ytterligare. 

Till vidare forskning föreslås även undersökande av de kulturella och 

socioekonomiska aspekter som kan skilja mellan olika länder, världsdelar och 

minoritetsgrupper. 

11 FÖRFATTARNAS INSATSER 

Författarna har genom arbetsprocessen ingått i ett tätt samarbete och funnit 

system för genomläsning och korrigering av brödtexten under arbetets gång. 

Inga större korrigeringar har skett utan den andres samtycke. LA har varit 

huvudförfattare till bakgrundsavsnittet, metodavsnitt samt metoddiskussion och 

utarbetande av bilagor. GB har varit huvudförfattare till teoriavsnittet, 

resultatdiskussion samt fokuserat på kodningsarbete och finjusteringar i texten. 

Resultatet är utarbetat av båda författare och båda har korrigerat och läst hela 

studien genomgående, flertalet gånger genom arbetsprocessen. 
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utifrån specifika inklusions- och 
exklusionskriterier. 
 
Individuella ostrukturerade 
djupintervjuer genomfördes och 
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spelades in och transkriberades 
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teman och subteman. 

Resultat 
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Design 
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undersöka vårdsökar 
beteende för kvinnor med 
urininkontinens 2. beskriva 
individuella erfarenheter 
med urininkontinens som 
påverkar sexualitet och 
intinitet. 

Metod (urval & analys) 
Studien analyserar data från en 
tidigare studie. 
 
Urval: 17 kvinnor med en 
medelålder på 65 år. 13 (76%) 
stycken hade sökt vård inom 
primärvården eller kontinens 
specialist.  
 

Det utfördes semi-strukturerade 
intervjuer. Data analyserades i 
QRS NUD* ist (Non- numerical 
Unstructured Data by Index, 
Searching, and Theorizing) 6.0 
software och för hand genom 
kodning. 

Resultat 
Resultatet tyder på att kvinnor som söker vård för 
urininkontinens i (gr.1) är mer lika de som inte söker 
vård (gr.2) och berättar om sina problem. Kvinnorna i 
grupperna beskrev urininkontinens som något negativt 
för självförtroendet, och att bli äldre. Negativa effekter 
på självförtroendet. Vissa kvinnor relaterade 
urininkontinens till sexualitet, samlag och intimitet. 
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Kvalitativ design med 
fenomenologisk metod 
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Att undersöka kvinnors 
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på sexlivet genom en 
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Metod (urval & analys) 
Studien utfördes på ett research 
sjukhus för institutionen för 
Obstetrik, Gynekologi och 
Urologi. 
 
Tolv patienter valdes ut efter 
specifika inklussions- och 
exklussionskriterier. 
 
Individuella semistrukturerade 
djupintervjuer utfördes och 
spelades även in.  
 
Insamlad data analyserades 
sedan med hjälp av Colaizzi’s 
fenomenologiska 
dataanalysmetod 
Bärande meningar togs fram för 
att skapa teman och subteman. 
 

Resultat 
Följande teman och subteman togs fram: 

1. Erfarenheter vid symptomdebut 
 

2. Känslor kring UI-symptom under samlag 
- Skam 
- Skuld 
- Rädsla för UI-symptom under samlag 

 
3. Negativa effekter på sexuell funktion 

 
4. Copingbeteenden för UI 

- Individuella copingbeteenden 
- Att dela med sig med sin partner 
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Författare 
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2009 
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Design 
Deskriptiv, kvalitativ design 
med patientperspektiv. 

Syfte 
Att undersöka kvinnors 
erfarenheter och av att leva 
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samt de copingstrategier 
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ut genom ett strategiskt urval 
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individuella semistrukturerade 
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1. Första upplevelsen av urininkontinens 
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4. Copingstrategier för att leva med 
urininkontinens 

 

 

 

 


