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Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

avföringsinkontinens. Nio vetenskapliga artiklar analyserades utifrån en kvalitativ 

manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i sex kategorier. Resultatet visade att 

personer kände sig oroliga och hjälplösa när de aldrig kunde vara säkra på hur de skulle 

må från den ena dagen till den andra. Många var rädda för att det skulle lukta avföring 

och oroade sig främst i offentliga sammanhang och i slutna områden. Ur resultatet 

framkom det att personer ofta höll sin avföringsinkontinens hemlig och valde att inte 

berätta för andra. Resultatet visade även att många personer upplevde känslor av skam 

och förnedring när problemet inte togs på allvar och många levde i en ständig strävan 

efter bekräftelse, då självbilden var skadad. Begränsningar var mycket vanligt, både 

sociala begränsningar och begränsningar i måltider och kost. Olika strategier användes 

ofta för att försöka kontrollera avföringsinkontinens och personer kände sig säkra när de 

upplevde att de hade kontroll över sina problem. Ibland gjorde personerna saker de tyckte 

om trots att konsekvensen kunde bli en avföringsinkontinensepisod och några tyckte det 

var bra att dela erfarenheter med personer i liknande situationer. Personer som drabbats 

av avföringsinkontinens har ett behov av att vårdpersonal tar problemet på allvar och att 

de kan lyssna till individers subjektiva upplevelser av sin situation. De har också ett 

behov av att vårdpersonal ger den information och hjälp som finns, för att underlätta 

problemet. Denna kunskap kan, tillsammans med fortsatt forskning, bidra till att öka 

vårdpersonals förståelse för personers upplevelser av att leva med avföringsinkontinens 

och behoven som kan uppstå av detta. 
 

Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, upplevelser, avföringsinkontinens, 

omvårdnad 
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Hos personer med inkontinens påverkas vardagen ofta på många sätt. Paterson et al. (2003)  

menar att problemet kan ses som mångsidigt och det finns flera bakomliggande orsaker till 

problematiken och flertalet behandlingar existerar. Elstad, Taubenberger, Botelho och Tennstedt 

(2010) har visat att personer som har en urininkontinens har förväntningar om kunna kontrollera 

sina kroppsliga funktioner. Kroppsvätskor är vanligen förknippade med den privata sfären och 

det finns förväntningar om att detta är något som hanteras på ett sätt som inte är synligt för 

andra. Kvinnor beskriver i en annan studie (Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom, 

2008) om upplevelsen av att leva med urininkontinens att tillståndet är något de förväntat sig 

som relaterat till åldern och som ett eventuellt resultat av att ha fött barn. De säger att de lärt sig 

att leva med det, men påpekar också att de ser det som irriterande och obehagligt, blött och ruttet 

och de nämner även att det ibland bidrar till upplevelser av pinsamheter. En kvinna beskriver att 

det är som att gå tillbaka till barnstadiet igen. Många kvinnor med urininkontinens tycker det är 

svårt att söka hjälp hos sjukvården på grund av rädsla av att inte bli tagen på allvar. En del 

försöker klara sig själv genom att lära sig om sin kropp och när läckage uppstår och man 

använder strategier som regelbundna toalettbesök, bindor eller muskelövningar. Många upplever 

en rädsla för att urin ska lukta vilket resulterar i att de sköter hygienen väl och regelbundna byten 

av bindor.  

 

Enligt Chang (2004) så är funktionella mag- och tarmsjukdomar en utav de vanligaste 

medicinska tillstånden, framför allt i primärvården. Människor med dessa problem har också 

sänkt livskvalitet (Halder, 2004). Roth (2010) skriver att cirka 2-20% av befolkningen lider av 

avföringsinkontinens och cirka 50 % av de institutionaliserade äldre. Avföringsinkontinens 

definieras som ofrivillig faecesavgång (Hull, 2007; Mellgren, 2010; Roth, 2010) som kan vara 

allt från mild inkontinens med ofrivillig gas till hel tarmtömning. En del läkare vill utesluta 

gasavgång från inkontinens då det är svårt att göra skillnad på vad som är sjukdom och inte, men 

många som lider av ofrivillig gasavgång tycker att det ska inkluderas (Makol, Grover & 

Whitehead, 2008). I denna studie definieras inkontinens som både ofrivillig gasavgång och 

ofrivillig faecesavgång. Avföringsinkontinens kan också vara inkontinens där personen är 

omedveten om avföringsförlusten, det kallas då passiv inkontinens. När personen plötsligt 

brådskande får problem och har tarmtömning utan att hinna i tid till toaletten, kallas det 

trängningsinkontinens (Bharucha 2003; Hull, 2007). Det kan också vara inkontinens där det blir 



4 

 

fläckar i underkläderna utan att personen har avföring och det kallas “Soiling” eller fekal 

nedsmutsning (Makol et al., 2008).  

 

Avföringsinkontinens uppstår när trycket i rektum blir högre än trycket från ringmuskeln. En 

svag ringmuskel kan inte hålla tätt ens vid lägre tryck, som vid hosta, och denna försvaging i 

bäckenbottenmuskulaturen kan ha många orsaker (Makol et al., 2008). Inkontinens kan bero på 

mediciner som orsakar förstoppning och diarré och då i sin tur orsakar inkontinens, det kan bero 

på skada på tarmen efter förlossning, trauma som orsakat skada på bäckenet, ryggmärgsskador, 

diabetes, strålning, hjärnblödning eller hjärntumör, demens, Multipel Skleros etc. Detta kan då 

leda till förändringar i tarmens peristaltik, förändringar i avföringens volym och konsistens, att 

det blir fel överensstämning med ändtarmen, att man inte är mentalt medveten om 

tarmtömningen, att neurologiska skador försämrar impulserna i nerverna, att 

bäckenbottemuskulaturen blir försämrad och ringmuskeln blir svag (Roth, 2010). Den vanligaste 

orsaken till avföringsinkontinens är skada efter förlossning, och avföringsinkontinensen behöver 

då inte visa sig förrän efter flera år (Mellgren, 2010), följt av irritabel tarm och neurologiska 

skador orsakade av andra sjukdomar (Hull, 2007). Det är viktigt att den bakomliggande orsaken 

hittas för att kunna ge rätt behandling (Roth, 2010). 

 

Det finns flera behandlingsmetoder mot avföringsinkontinens och terapin börjar oftast med kost- 

och livsstilsförändringar och medicinska åtgärder. De medicinska åtgärderna kan vara 

fibertillskott eller bulkmedel som ökar tarmperistaltiken och många patienter upplever en 

betydande förbättring bara av detta. En annan icke-kirurgisk behandling är biofeedback, alltså att 

träna upp bäckenbottenmuskulaturen så att tarmtömningen fungerar normalt igen. Denna 

behandling ger ingen smärta och är riskfri och den handlar främst om utbildning och kan fungera 

bra på patienter som har lite mildare symtom. Det finns olika kirurgiska behandlingar att tillgå, 

beroende på vad inkontinensen orsakas av. Anal sfinkteroplastik kan erbjudas till patienter där 

den medicinska behandlingen inte fungerat och där analsfinktern, ringmuskeln, är mycket skadad 

eller svag. Det innebär att man kirurgiskt reparerar analsfinktern antingen med en 

överlappsoperation eller att en artificiell ringmuskel sätts in. Operationen är oftast framgångsrik 

men tyvärr är det många som efter några år får tillbaka inkontinensen och det är oklart varför. Ett 

annat behandlingsalternativ är sacral nervstimulering, som först utvecklades mot 
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urininkontinens, och det är ett implantat som opereras in och stimulerar 

bäckenbottenmuskulaturen, och även rektum och anus, att dra ihop sig. Detta alternativ är 

fortfarande under utveckling men kan visa sig vara mycket framgångsrikt (Bharucha, 2003; Hull 

2007; Makol et al., 2008; Mellgren, 2010; Roth 2010). 

 

Personer med inkontinensproblematik förväntar sig att få råd och stöd som underlättar det 

dagliga livet. Avföringsinkontinens är vanligt förekommande och kan ses som ett dolt 

folkhälsoproblem. För personer kan det många gånger kännas svårt att prata om de behov som 

finns, därför är det av betydelse att vård och omvårdnad utformas med kunskap om hur de behov 

so personer med avföringsinkontinens har så att dessa uppmärksammas i vårdarbetet. Därför är 

syftet med denna litteraturstudie att beskriva personers upplevelser av att leva med 

avföringsinkontinens.  

 

 

Metod 

Studien genomfördes med ett inifrånperspektiv om personers upplevelse av att leva med 

avföringsinkontinens och för att samla kunskapen inom ämnet gjordes en litteraturstudie med 

kvalitativ ansats. En kvalitativ metod betonar helheten och inkluderar individers personliga 

upplevelser i en viss kontext. Forskaren försöker därmed fånga och behålla alla aspekterna i sin 

helhet (Polit & Beck, 2012, s. 14). Eftersom denna studie är en litteraturstudie, samlades tidigare 

forskning inom ämnet och sammanställdes till ett resultat.  

 

Litteratursökning 

Inledningsvis utfördes en pilotsökning i sökmotorn Primo samt i databaserna CINAHL, PubMed 

och Google Schoolar för att se hur mycket kunskap som verkade finnas inom ämnet, det för att 

ha tillräckligt med material för att veta att denna litteraturstudie skulle vara genomförbar, samt 

för att finna lämpliga sökord.  

 

Inklusionskriterierna för litteratursökningen var att studierna skulle vara skrivna på engelska, 

vara kvalitativa och publicerade år 2000-2013. Uppslagsverket Svensk MeSH användes för att få 

fram så kallade MeSH-termer som kunde underlätta sökningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
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2011, s. 70). I databasen CINAHL användes CINAHL Headings för att få fram relevanta sökord. 

Enligt Willman et al. (2011, s. 71-72) är det viktigt att söka litteratur från flera olika källor för att 

undvika ett snedvridet urval. Litteratursökningen inleddes med de ord som fanns med i 

problemformuleringen men blev efterhand mer strukturerad och systematisk. De sökord som 

användes vid sökningen var: Fecal incontinence, Qualitative research, Patients, Shame, Quality 

of life, Experience och Life experience. Den systematiska sökningen skedde i databaserna 

CINAHL och PubMed som är två av de största databaserna inriktade på omvårdnad och medicin 

(Willman et al., 2011, s. 80-81), samt i PsycINFO. I början, främst i pilotstudien, samt för att få 

fram MeSH-termer gjordes sökningen på enskilda sökord, så som Fecal incontinence men efter 

det utformades kombinationer mellan sökord med den booleska sökoperatorn “AND”. Enligt 

Willman et al. (2011, s.71-72) så är det aldrig tillräckligt att enbart använda en sökterm för sin 

systematiska sökning efter vetenskapliga studier. Med rätt kombinationer av booleska 

sökoperatorer ringas så mycket som möjligt av den relevanta litteraturen in på samma gång som 

sökningen också riktas till ett avgränsat område (Willman et al. 2011, s. 72).  

 

Rubriken lästes igenom på de träffar som framkom med de olika kombinationerna av sökord och 

verkade titeln relevant så lästes även abstraktet. Svarade artikelns abstrakt fortfarande mot syftet 

lästes hela studien igenom av båda författarna för att få en överblick på helheten samt för att se 

om den skulle gå vidare till fortsatt kvalitetsgranskning. Totalt 11 vetenskapliga studier valdes ut 

för granskning av kvaliteten (Tabell 1). Två studier valdes bort som inte svarade mot 

kvalitetskraven. Manuella sökningar gjordes utifrån från de utvalda studiernas referenslistor 

utifall att det skulle finnas intressanta referenser med hänvisningar till nya värdefulla studier 

(Willman et al., 2011, s. 89) men inget nytt framkom. Litteratursökningen pågick tills dess att 

mättnad uppnåtts. Inga ytterligare studier hittades i PsycINFO, därför visas inte dessa resultat i 

tabell nedan (Tabell 1). 

 

Tabell 1 Översikt av systematisk litteraturöversikt 

Syftet med sökningen: Personers upplevelse av att leva med avföringsinkontinens 
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Forts. Tabell 1 Översikt av systematisk litteraturöversikt 

 

PubMed 2013-02-18 

Limits: English Language, 2000-2013 

Söknr #) Sökterm Antal träffar Utvalda 

1 MSH Fecal incontinence 7327  

2 MSH Qualitative research 14800  

3 MSH Patients  59447  

4 MSH Shame  1406  

5 MSH Quality of life 103582  

6  1 AND 2 8 1 

7  1 AND 3 32 1 

8  1 AND 4 17 3 

9  1 AND 2 AND 5 2  

10 FT Experience  203411  

11  1 AND 3 AND 10 4  

 
CINAHL 2012-02-18  

Limits: English Language, 2000-2013 

Söknr #) Sökterm Antal träffar Utvalda 

1 CH Fecal incontinence 1139  

2 CH Qualitative studies 43268  

3 CH Patients 92852  

4 CH Shame  513  

5 CH Life experience 11297  

6 CH Qualtity of life  33299  

7  1 AND 2 27 5 

8  1 AND 3 AND 5 2  

9  1 AND 3 AND 6 7  

10  1 AND 4 3  

11 FT Fecal incontinence AND 

shame 

6 1 

Totalt    11 

#  MSH – MESH-termer i databasen PubMed, och CH– CINAHL Headings i databasen CINAHL, och FT 

– fritextsökning. 
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Kvalitetsgranskning 

En kritisk granskning av de vetenskapliga studierna gjordes för att bedöma om de var 

tillförlitliga och hade bra kvalitet och för att göra detta användes en modifierad version av SBU:s 

mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012). En procentsats av studiens kvalitet 

räknades sedan ut, genom att dela studiens positiva svar med det totala antalet frågor, för att 

lättare kunna jämföra studierna emellan (Tabell 2). I granskningen ingick frågor som bland annat 

definierade om studien hade ett tydligt och bra syfte, om urvalet var relevant, om 

datainsamlingen och analysmetoden var logiska och adekvata och om etiskt resonemang fanns.  

 

Tabell 2 Kvalitetsgradering av artiklar med procentindelning 

Kvalitetsgradering Procentindelning 

Grad I - Hög 80-100 % 

Grad II - Medel 70-79 % 

Grad III - Låg 60-69 % 

 

 

Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=9)  

Författare/ 

År/   

Land 

Typ av 

studie 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Antal 

deltagare 

Huvudfynd Kvalitet 

Hög 

Medel  

Låg 

Abayomi, et 

al. (2005) 

United 

Kingdom 

Kvalitativ 

studie 

Intervju/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

10 Bieffekter av strålning 

kan vara framförallt 

diarré. Dessa symtom 

hade stor påverkan 

både psykologiskt, 

fysiskt och socialt. 

 

Medel 

(79%) 

Desnoo & 

Faithfull 

(2005) United 

Kingdom 

Kvalitativ 

studie 

Semi-strukturerad 

intervju/ 

Grounded 

Theory.  

7 Personer som 

genomgått en resektion 

av tarmen upplevde 

svårigheter att hantera 

och kontrollera besvär 

som uppstått efter 

operationen. 

 

Medel 

(79%) 
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Forts. Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=9) 

Författare/ 

År/ 

Land 

Typ av 

studie 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Antal 

deltagare 

Huvudfynd Kvalitet 

Hög 

Medel 

Låg 

Hansen et al. 

(2006)  

USA & 

Kanada 

Kvalitativ 

studie 

Inspelade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

analys 

10 Beskrev hur kvinnor 

använde kost strategier 

för att hantera sin 

avföringsinkontinens. 

 

Medel 

(74%) 

Johnsen et al. 

(2009) 

Norge 

Kvalitativ 

studie 

Semi-strukturerad 

intervju/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

11 Personer med 

ryggmärgsbråck 

upplevde hinder i 

vardagen på grund av 

avföringsinkontinens. 

 

Medel 

(79%) 

Landers et al. 

(2011)  

Irland 

Kvalitativ 

studie 

Semi-strukturerad 

intervju/ 

Deduktiv 

innehållsanalys 

123 Beskrev den subjektiva 

upplevelsen av 

tarmproblem och vad 

som var mest 

problematiskt, och 

konsekvenserna som 

detta medförde i det 

dagliga livet.  

 

Medel 

(79%) 

Peden-

McAlpine et 

al.  

(2012) 

USA 

Kvalitativ 

studie 

Ostrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

analys 

11 Beskrev mäns 

upplevelser av 

avföringsinkontinens, 

där de flesta ansåg det 

omöjligt att göra något 

åt sitt tillstånd så de 

accepterade att det var 

normalt för dem.   

 

Hög 

(84%) 

Peden- 

McAlpine et 

al (2008) 

USA 

Kvalitativ 

studie 

Ostrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

analys 

10 Beskrev kvinnors 

upplevelser av 

avföringsinkontinens 

och visade att 

tillståndet påverkade 

alla delar av 

kvinnornas livsvärld. 

 

Medel 

(79%) 
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Forts. Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=9) 

Författare/ 

År/ 

Land 

Typ av 

studie 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Antal 

deltagare 

Huvudfynd Kvalitet 

Hög 

Medel 

Låg 

Rasmussen & 

Ringsberg 

(2009) 

Danmark 

Kvalitativ 

studie 

Semi-

strukturerade 

intervjuer/ 

Grounded Theory 

9 Kvinnor som fått 

avföringsinkontinens 

efter förlossning 

kämpade för att 

framstå och känna sig 

som normala och 

friska. Bekräftelse och 

stöd var viktigt för att 

hantera situationen.  

 

Hög 

(95%) 

Wilson 

(2007)  

Storbritannien  

Kvalitativ 

studie 

Intervju/ 

Grounded Theory 

22 Beskrev 

sammanhanget mellan 

livskvalitet och 

anpassning av att leva 

med 

avföringsinkontinens. 

En större grad av 

anpassning ledde till en 

höjd livskvalitet.  

Medel 

(79%) 

 

 

Analys 

Vid kvalitativ forskning omvandlas en stor mängd data till mer hanterbara, mindre delar, för att 

sedan i analysen kunna läggas ihop till större, meningsfulla och sammanfattade delar (Polit & 

Beck, 2012, s. 562). Den lägger stor vikt vid att försöka förstå människors upplevelser av ett 

fenomen och därför blir analysen ofta subjektiv och berättande (Polit & Beck, 2012, s. 14). 

Analysen utgick från Graneheim och Lundmans (2004) mall för kvalitativ innehållsanalys. 

Denna studie fokuserar på det textnära och därför valdes en manifest kvalitativ innehållsanalys, 

som svarar på frågan “Vad?” (Graneheim & Lundman, 2004). Inledningsvis lästes texten igenom 

flertalet gånger för att ge en uppfattning om innehållet och det centrala i texten. Efter det 

sorterades de meningsenheter ut som svarade mot syftet: upplevelser av att leva med 

avföringsinkontinens, och det resulterade i 318 meningsbärande enheter. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) kan en meningsenhet vara till exempel ett ord, en fras, en mening eller kortare 
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stycken. Texten delas in i enheter som har särskilda betydelser gentemot syftet och kondenseras 

därefter. Kondenseringen sker i flera steg tills det som är oväsentligt har skiljts från det som 

texten faktiskt säger. Hela kontexten beaktas vid kondenseringen och meningsenheterna jämförs 

och sorteras sedan in i subkategorier och därefter in i ett färre antal kategorier. En kategori är en 

samling textenheter som har en enlighet med varandra. Inga data ska kunna hamna mellan två 

kategorier eller passa in i mer än en kategori. En kategori avser främst en beskrivande nivå av 

innehåll och kan således ses som ett uttryck för det uppenbara innehållet i texten. Kategorierna 

svarar alltså för det manifesta innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie utfördes 

kategoriseringen i fem steg och sex kategorier framkom. 

 

 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i sex kategorier, se tabell 4, och resultatet redovisas 

i brödtext tillsammans med citat från artiklarna som ingått i analysen.  

 

Tabell 4 Översikt av kategorier (n=6) 

Kategorier 

Att känna oro för att man aldrig vet om man har kontroll 

Att inte vilja att andra ska veta 

Att ha en påverkad självbild och känna skam 

Att känna sig begränsad 

Att känna sig säker när man kan kontrollera sin avföringsinkontinens 

Att försöka lära sig leva med det 

 

 

Att känna oro för att man aldrig vet om man har kontroll 

Flera av studierna (Johnsen, Skattebu, Aamot-Andersen & Thyberg, 2009; Peden-McAlpine, 

Bliss & Hill, 2008) beskrev att oro styr livet och att allt kretsar kring förmågan att behålla 

kontrollen över avföringsinkontinensen eller planera hantering av eventuella “avföringsolyckor” 

eller läckage för att undvika upptäckt, förlägenhet och skam. Många var oroliga att inte hinna till 

toaletten i tid och hoppades att det inte skulle förvärras eller bli svårare att kontrollera med 

åldern (Peden-McAlpine, Bliss, Becker & Sherman, 2012). Kvinnor beskrev i en studie (Peden-

McAlpine et al., 2008) att de kände obehag och oro för att det skulle hända en olycka i ett mixat 
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sällskap. De upplevde att kvinnor var mer toleranta än män och fick därför panik när de var med 

män, och inte vågade riskera att förlora kontrollen. Symtomens oförutsägbarhet utmanade 

personer med avföringsinkontinens att kontrollera det som de ville dölja och svårighetsgraden på 

symtomen kunde också ändras från dag till dag (Peden-McAlpine et al., 2008). Många levde 

under ständig oro att det kanske skett en “olycka” (Peden-McAlpine et al., 2012) och de kunde 

inte planera i förväg eller göra något vissa dagar eftersom de aldrig visste när de skulle behöva 

springa till badrummet eller om mer skulle komma efter toalettbesöken (Johnsen et al., 2009; 

Peden-McAlpine et al., 2008). De beskrev det som att känna sig som en fånge för att de var 

tvungna att planera dagen efter hur de mådde (Abayomi, Kirwan, Hackett & Bagnall, 2005). Att 

ständigt behöva vara vaksam och förberedd på grund av läckagets och luktens oförutsägbarhet 

gav känslor av oro och hjälplöshet (Johnsen et al., 2009; Peden-McAlpine., 2008).  

 

When you cannot control your bowels like you should, it’s always a threat to you—it isn’t 

just a fact that once in a while you have a little accident, it’s not that at all like that—it’s like 

you’re perpetually held under the conditions of it may be real this time, you never know, and 

you don’t know what to do. (Peden-McAlpine et al., 2012, s. 302) 

 

Det beskrevs i en studie (Johnsen et al., 2009) att personerna aldrig kände sig säkra på om de 

hade kontroll och i en annan studie (Peden-McAlpine et al. 2008) att de trodde att de hade lite 

kontroll fastän de inte hade det. De märkte hur mycket tarmgas de släppte men upplevde den 

som okontrollerbar (Hansen, Bliss & Peden-McAlpine, 2006; Landers, McCarthy & Savage, 

2012). Det var pinsamt när den inte gick att kontrollera (Landers et al., 2012; Peden-McAlpine et 

al., 2008) och det upplevdes störande (Peden-McAlpine et al., 2008). Personer beskrev känslor 

av att behöva tömma tarmen, som sedan inte stämde eller att ha haft avföring utan att ha fått 

några signaler om detta. Att kroppen gav dessa oförutsägbara och otillförlitliga signaler gav en 

känsla av främlingskap till kroppen och personerna behövde hela tiden kontrollera om de haft 

läckage, då de inte kunde lita på om känslan av att gå på toaletten var riktig (Peden-McAlpine et 

al., 2008). Personer beskrev att det var svårt att veta om lukten berodde på gas eller avföring 

(Johnsen et al., 2009) och för några störde det sömnen då de inte kunde skilja på gas eller 

avföring och därför ständigt behövde gå på toaletten (Desnoo & Faithfull, 2006).   

 

Många personer upplevde obehag och var extra oroliga för risken för avföringsinkontinens på 

offentliga platser (Peden-McAlpine et al., 2008). De var osäkra i sociala sammanhang eftersom 
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problemen kunde vara pinsamma (Peden-McAlpine et al., 2008). Rädslan ökade även under 

sociala situationer då de var oroliga för oväntad avföring (Landers et al., 2012) och några 

beskrev att de fick panik om de blev medvetna om läckage eller lukten av avföring i dessa 

situationer eller bland vänner (Johnsen et al., 2009). Personerna kände sig oroliga i instängda 

områden eftersom de alltid trodde att det luktade även fast det inte gjorde det (Peden-McAlpine 

et al., 2012) och hela livet påverkades av att oroa sig för om lukten av avföring skulle komma 

och ovissheten om när det skulle komma igen (Johnsen et al., 2009). De beskrev också att de 

oroade sig för konsekvenserna av att äta fel eller för mycket offentligt (Hansen et al., 2006).  

 

Att inte vilja att andra ska veta 

I flera studier (Peden-McAlpine et al., 2008; Rasmussen & Ringsberg, 2009) beskrev personer 

att de inte pratade med andra om att de hade problem med avföringsinkontinens. Detta berodde 

ofta på att de inte hade mod till det eller för att de tyckte att det var pinsamt och förnedrande. 

Många oroade sig över att behöva använda toaletten ofta och att andra skulle se det och att de 

därmed skulle bli tvungna att berätta om problemet (Desnoo & Faithfull, 2006). De var rädda för 

vad folk skulle tro och tycka om dem om de fick en inkontinensepisod (Desnoo & Faithfull, 

2006; Peden-McAlpine et al., 2008) och också rädda för att de skulle bli förnedrade om en 

olycka skulle inträffa på jobbet (Peden-McAlpine et al., 2008). I en studie (Rasmussen & 

Ringsberg, 2009) beskrev några kvinnor att de höll sin avföringsinkontinens hemlig för sina 

män. 

 

I don’t think that he … that he knows; I don’t really think that I have…have mentioned to 

him that ….that there is a little soiling in my pants or in the sanitary towels.  (Rasmussen & 

Ringsberg, 2009, s. 113) 

 

Andra tyckte det skulle vara svårt att berätta för en framtida partner om sin avföringsinkontinens 

(Wilson, 2007). Vissa kvinnor ville inte berätta för sin partner om att det haft en fysisk påverkan 

på sexlivet och arrangerade det för att möta partnerns behov. De vände det istället mot sig själv 

och var tysta när de kände lidande över situationen, istället för att ta kontroll (Rasmussen & 

Ringsberg, 2009). Många uppfattade avföringsinkontinensen som ett personligt och 

stressrelaterat problem och något de behövde hantera själv, de kunde undvika att berätta om den 

på flera år efter att situationen blivit bagatelliserad eller att de fått olämpliga råd (Peden-

McAlpine et al., 2008).  
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Att ha en påverkad självbild och känna skam 

Flera studier (Peden-McAlpine et al., 2008; Peden-McAlpine et al., 2012; Rasmussen & 

Ringsberg, 2009) visade på att personers självkänsla och självbild var undergrävt och förändrat. 

Livssituationen kändes osäker och ensam och det känslomässiga livet och självförtroendet var 

skadat (Rasmussen & Ringsberg, 2009). Avföringsinkontinensen ansågs vara en del av dem och 

det påverkade självbilden när det blev störningar mellan den fysiska kroppen och det uppfattade 

självet (Peden-McAlpine et al., 2008; Peden-McAlpine et al., 2012). Många kvinnor upplevde att 

avföringsinkontinensen visade en brist på femininitet och de kände sig inte feminina då de inte 

kunde kontrollera tarmgas offentligt (Hansen et al., 2006). Andra strävade konstant efter att 

uppfylla sociala roller och kände att de inte kunde uppfylla det eller kvinnliga ideal (Rasmussen 

& Ringsberg, 2009). En kvinna beskrev i en studie (Abayomi et al., 2005) att hon drog sig ur sin 

vanliga roll som hemmafru eller mor under allvarliga inkontinensperioder och i en annan studie 

(Rasmussen & Ringsberg, 2009) beskrevs en kvinna som upplevde sig psykiskt svag och sårbar 

då hon inte kunde uppfylla sin kvinnliga roll. Personerna kämpade ständigt efter att vara som 

andra och upplevde behovet av att få vara normal. Många kände att de levde i en kamp och på 

grund av osäkerhet strävade efter bekräftelse (Rasmussen & Ringsberg, 2009). 

 

I flera studier (Peden-McAlpine et al., 2008; Rasmussen & Ringsberg, 2009) beskrevs det att 

skamkänslor ökade när problemet inte togs på allvar eller tillståndet troddes vara icke-erkänt, 

framför allt av sjukvårdspersonal. Många upplevde att sjukvårdspersonal inte förstod, förnekade 

problemen eller att de inte var intresserade att diskutera det alls, vilket gjorde att personer med 

avföringsinkontinens kände sig försummade och obekräftade (Johnsen et al., 2009; Rasmussen & 

Ringsberg, 2009). En del var till och med osäkra på om avföringsinkontinens var ett medicinskt 

problem. Sjukvårdspersonal kunde istället öka känslorna av skam genom sitt sätt att agera 

otrevligt och dömande (Peden-McAlpine et al., 2008).  

 

The doctor was very unsympathetic about my problem. He said, "People are so lazy in this 

culture today: They should be exercising their muscles." But he really didn’t tell me how or 

what to exercise, or anything. He really wasn’t of any help at all. And you know he just 

furthered my embarrassment by the way he acted and the way he presented himself. 

(Peden-McAlpine et al., 2008, s. 826) 
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Anala undersökningar bidrog också till skam och tyst lidande och gav känslor av ovärdighet och 

orenhet (Rasmussen & Ringsberg, 2009). Många tyckte att det kändes som en mardröm för en 

själv trots att andra såg inkontinensen som ett skämt (Peden-McAlpine et al., 2008). 

 

Att känna sig begränsad 

I flera studier (Hansen et al., 2006; Johnsen et al., 2009; Peden-McAlpine et al., 2008; Peden-

McAlpine et al., 2012; Rasmussen & Ringsberg, 2009; Wilson, 2007) upplevde personer med 

avföringsinkontinens att deras sociala liv blev begränsat. Många beskrev att de behövde lämna 

sociala situationer antingen på grund av risken för att få avföringsinkontinens eller för att de 

hade fått en avföringsinkontinensepisod (Johnsen et al., 2009; Wilson, 2007). 

 

Några upplevde att avföringsinkontinensen bidrog till social isolering då de ibland behövde 

avböja att åka någonstans (Hansen et al., 2006; Johnsen et al., 2009; Rasmussen et al., 2009; 

Wilson, 2007). Innan de kunde försäkra sig om att tacka ja till ett event övervägdes ofta mat och 

dryck, på grund av dess påverkan på avföringsinkontinensen, samt vilka personer som skulle 

delta (Peden-McAlpine et al., 2008; Rasmussen & Ringsberg, 2009; Wilson, 2007). Detta gjorde 

de ofta på grund av självbevarelsedrift (Wilson, 2007). I en studie (Peden-McAlpine et al., 2012) 

förklarade en man sin sociala isolering så här: 

 

Leprosy. It’s like leprosy of the aged. Everybody talks about it and puts them away over in 

some kind of concentrated environment - and that’s as far as they can get away from them. 

(Peden-McAlpine et al., 2012, s. 301) 

 

Många levde ensamma för att slippa förklaringar och förnedring och några kunde inte ens 

föreställa sig en partner eller att låta någon komma fysiskt och romantiskt nära på grund av 

problemen med sin avföringsinkontinens (Johnsen et al., 2009; Rasmussen & Ringsberg, 2009; 

Wilson, 2007). Några beskrev också att avföringsinkontinens hade en negativ påverkan på 

sexlivet (Rasmussen et al., 2009; Wilson, 2007). 

 

För de allra flesta personer innebar problemen att alltid behöva veta var toaletten var eller ta reda 

på det innan de gick någonstans (Desnoo & Faithfull, 2006; Johnsen et al., 2009; Landers et al., 

2012; Peden-McAlpine et al., 2008; Peden-McAlpine et al., 2012; Rasmussen & Ringsberg, 

2009). Många kände ett behov av att ha kontroll på platser och utrymmen där de befann sig och 
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de hade svårt att lämna sin trygga och bekväma zon. Detta medförde att många blev kvar hemma 

eller begränsade sitt resande för att minska risken för avföringsinkontinens (Peden-McAlpine et 

al., 2008; Peden-McAlpine et al., 2012; Wilson, 2007). Många upplevde att de inte kunde 

fortsätta jobba då de inte kunde sköta sitt jobb eftersom de hela tiden behövde en toalett i 

närheten (Landers et al., 2012; Peden-McAlpine et al., 2008; Wilson, 2007). En del trodde att de 

inte skulle kunna gå tillbaka och arbeta även om de ville och många saknade sitt jobb (Wilson, 

2007). 

 

Familjelivet och ekonomin drabbades och begränsades också av avföringsinkontinens (Peden-

McAlpine et al., 2012; Wilson, 2007). Det framkom även att ekonomin var begränsad då det 

kostade mycket pengar att alltid behöva köpa bindor, blöjor och nya sängkläder (Wilson, 2007).  

Några tyckte synd om sin familj när även dessa begränsades av problemen och inte kunde göra 

det som de ville, eller behövde gå därifrån eller blev tvungna att vara ensamma på grund av en 

inkontinensepisod (Peden-McAlpine et al., 2012; Wilson, 2007). I en av studierna (Wilson, 

2007) beskrev en mamma sin upplevelse av hur avföringsinkontinensen begränsade hennes 

familjeliv:  

 

The children... used to have a lot of early morning things, you know, they would have little 

assemblies, they would do little plays and get special mentions, and they would get 

certificates. And I just couldn’t go... They would say”Mummy can’t you come? Please 

come”. And I just couldn’t because mornings are worse [for her fecal incontinence]. 

(Wilson, 2007, s. 205) 

 

 

Att känna sig säker när man kan kontrollera sin avföringsinkontinens  

I flera studier (Desnoo & Faithfull, 2006; Rasmussen & Ringsberg, 2009; Wilson, 2007) 

utvecklade personer strategier för att minska risken för avföringsinkontinens, kunna delta i 

aktiviteter, bevara sin självkänsla och skydda mot läckage. De kände sig mer självsäkra och 

mindre begränsade när de hade kontroll över symtomen (Peden-McAlpine et al., 2008; Wilson, 

2007) och att de kunde få vara som andra (Rasmussen & Ringsberg, 2009). Många kände att de 

kunde förebygga läckage och kontrollera symtom genom att begränsa eller undvika måltider som 

strategi (Hansen et al., 2006; Peden-McAlpine et al., 2008; Peden-McAlpine et al., 2012; 

Landers et al., 2012; Rasmussen & Ringsberg, 2009; Wilson, 2007). En del begränsade ätandet 

under dagen för att kunna tömma tarmen hemma (Peden-McAlpine et al., 2012) och en kvinna 
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beskrev att hon kunde vara bra hela eftermiddagen om hon inte åt alls. En man i en studie 

(Wilson, 2007) beskrev att han endast åt en skiva bröd och en kopp te till frukost för att klara av 

att vara best man på ett bröllop. Många upplevde att tidpunkten av måltider i förhållande till 

aktiviteter hade betydelse för att förebygga “olyckor” (Peden-McAlpine et al., 2008). Några 

upplevde att de kunde resa säkert till jobbet om de undvek frukost (Landers et al. 2012) och 

andra fastade innan de lämnade hemmet (Peden-McAlpine et al., 2012). Det fanns också de som 

var tvungna att inte dricka eller äta kolsyrade drycker eller baljväxter för att undvika tarmgas 

(Landers et al., 2012) och andra drack bara vatten och aldrig kaffe eller te (Hansen et al., 2006). 

En studie (Hansen et al., 2006) visade på att personer var noggranna med vad de åt innan de 

träffade vänner eller begränsade sin måltidsstorlek innan de skulle till sociala miljöer. Vissa åt 

inte alls innan de gick ut, för att kunna hantera problemet eller för att slippa obehag och oro för 

att inte hitta ett badrum i tid. 

 

So we will either eat long enough ahead of the show so that I can have a bowel movement 

and everything before we go, or I just eat very, very little, or not at all. And, so, I mean my 

eating is a big part of managing it. (Hansen et al., 2006, s. 57) 

 

I flera studier (Hansen et al., 2006; Peden-McAlpine et al., 2008; Wilson, 2007) använde 

personerna fibertillskott eller läkemedel för att kontrollera sin avföringsinkontinens. Många 

upplevde att problemen minskade efter att ha använt medicin mot diarré och tog dessa dagligen 

och förlitade sig på den, medan andra visste att de var säkra om de tog fibertillskott på 

morgonen, vilket gav dem en upplevelse av självkontroll och frihet (Peden-McAlpine et al., 

2008).  

 

Många upplevde en trygghet och kunde bättre hantera sin inkontinens när de hade allt nära 

omkring sig (Hansen et al., 2006; Peden-McAlpine et al., 2008; Wilson, 2007). De kände sig 

säkra hemma när de kunde se toaletten och visste att den var nära (Peden-McAlpine et al., 2008) 

och kunde då till och med riskera att äta mat som kunde ge besvär för att det var nära till 

badrummet (Hansen et al., 2006). Innan de lämnade hemmet såg de till att ha hunnit med ett 

toalettbesök (Peden-McAlpine et al., 2008; Wilson, 2007) och gå på toaletten var också det 

första som gjordes hemifrån för att vara på den säkra sidan (Peden-McAlpine et al., 2008). 

Många upplevde att om de noggrant beräknade tiden de spenderade utanför hemmet så kunde de 

minska risken för en inkontinensepisod (Peden-McAlpine et al., 2008; Landers et al., 2012). 
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Hemliga uttryck eller små kommentarer användes också, för att partnern skulle veta att det var 

dags att gå eller som var relaterade till avföringsinkontinens (Peden-McAlpine et al., 2012).  

 

Flera personer lät avföringsinkontinensen påverka vilka kläder de tog på sig (Wilson, 2007). De 

var uppmärksamma på sin kropp och kunde till exempel bara använda mörka kläder för att dölja 

bindor och eventuella fläckar, eller så användes små bindor som inte skulle synas under kläderna 

(Peden-McAlpine et al., 2008). Att använda binda utanför hemmet gav sinnesfrid och de använde 

även dessa för att förebygga obehag och undvika nedsmutsning när de sov (Landers et al. 2012). 

En studie (Peden-McAlpine et al., 2008) beskrev hur kvinnor alltid bar trosor i väskan och 

många (Abayomi et al., 2005) kunde inte gå utanför dörren utan att ha en binda med sig för 

säkerhets skull. Att alltid behöva packa absorberande produkter, rengöringstillbehör och extra 

kläder var också något som personer använde som strategi innan de planerade att lämna hemmet 

(Peden-McAlpine et al., 2008). I en studie (Rasmussen & Ringsberg, 2009) beskrevs en kvinna 

som förnekade behovet av förnödenheter och symboliskt kastade ut problemet för att bli av med 

det: 

 

...because I throw out my pants every time. It becomes very expensive when it happens. But 

I do it. Really I get so mad that they are just thrown out. Out with them! (Rasmussen & 

Ringsberg, 2009, s 112). 

 

 

Att försöka lära sig leva med det 

I flera av studierna (Hansen et al., 2006; Peden-McAlpine et al., 2008) belystes vikten av att få 

dela med sig av sitt problem och lära av andra som också var drabbade. Många upplevde det som 

en tröst att kunna dela sina känslor, man kände en acceptans och gemenskap i vetskapen om att 

andra också hade samma problem. En del uttryckte också en önskan om att få hjälpa andra med 

avföringsinkontinens (Hansen et al., 2006). Många valde att endast berätta och ge information 

om sitt problem till de personer som de kände att de kunde lita på (Peden-McAlpine et al., 2008). 

För att bevara självkänslan och känna sig mer bekväm i sociala sammanhang så valde några att 

avslöja sitt problem och lita på andra, för att de andra skulle få bättre förståelse (Desnoo & 

Faithfull, 2006; Peden-McAlpine et al., 2008). Det var viktigt att bli bemött med acceptans och 

erkännande för hanteringen av avföringsinkontinens och att yrkesverksam sjukvårdspersonal 

lyssnade och förstod. Många kvinnor beskrev även att deras män varit stöttande och förstående 
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och att de varit lojala både psykiskt genom bekräftelse, och praktiskt genom att hjälpa till med 

sysslor (Rasmussen & Ringsberg, 2009). 

 

Flera studier (Hansen et al., 2006; Peden-McAlpine et al., 2008; Rasmussen & Ringsberg, 2009) 

visade att personer använde humorn för att hantera pinsamma situationer och inkontinens. 

Många upplevde att det var bättre att skratta med än att bli skrattad åt och att de försökte göra det 

bästa av en dålig situation genom att vända den till något kul och vara självironisk (Hansen et al. 

2006; Peden-McAlpine et al., 2008). Problemet kunde lysas upp av humorn även om känslor av 

skam och förnedring fortfarande fanns kvar (Peden-McAlpine et al., 2008). En kvinna beskrev 

att hennes man till och med kunde skoja om det när de hade sex, för det var något som hon själv 

brukade göra (Rasmussen & Ringsberg, 2009). 

 

Avföringsinkontinens förknippades av en del med åldern och sågs som en normal konsekvens. 

Vissa upplevde att de kunde leva med sin avföringsinkontinens så länge det inte blev värre 

(Peden-McAlpine et al., 2012), medan andra gav upp och kände att detta var något de var 

tvungna att leva med (Peden-McAlpine et al., 2008).  

 

I flera studier (Hansen et al., 2006; Peden-McAlpine et al., 2012; Wilson, 2007) gjorde personer 

det som de tyckte om att göra trots konsekvenserna. Saker som att äta choklad trots att 

konsekvensen var avföringsinkontinens, var något som en del gjorde för att få ett andrum i 

problemen (Hansen et al., 2006, Wilson, 2007). Andra deltog i dagliga sysslor (Peden-McAlpine 

et al., 2012) eller fortsatte med heltidsjobb och jogging (Peden-McAlpine et al., 2008) och några 

lät inte magproblemen påverka att man kunde åka bort över helgen. Några ville kunna njuta av 

livet mer och riskerade därför avföringsinkontinens (Wilson, 2007). 

 

I love chocolate. Every time I go to a garage to get petrol, I would get chocolate. But I don’t 

know, I’ve got over that bad habit, but every now and again, I fancy one...so I think well, 

blow it, I’ll have a chocolate - suffer the consequences. (Wilson, 2007, s. 206) 

 

Diskussion 

Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva 

med avföringsinkontinens. Analysen resulterade i sex kategorier; att känna oro för att man aldrig 
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vet om man har kontroll; att inte vilja att andra ska veta; att ha en påverkad självbild och känna 

skam; att känna sig begränsad; att känna sig säker när man kan kontrollera sin 

avföringsinkontinens; att försöka lära sig leva med det.  

 

Resultatet av litteraturstudien visade att personer med avföringsinkontinens aldrig kunde veta om 

de hade kontroll över sina problem eller inte. Detta kan förstås i relation till Toombs (1993, s. 

93) som beskriver att vi tar för givet att livet är förutsägbart och att vi därför kan kontrollera vårt 

öde, men när sjukdom inträffar så förstör det hur vi ursprungligen uppfattade vår osårbarhet och 

tvingar oss att erkänna vår maktlöshet. Den familjära världen och personens själv uppfattas 

plötsligt som oförutsägbar och okontrollerbar. I en studie (Hägglund & Ahlström, 2007) som 

beskriver personers upplevelser av urininkontinens nämns osäkerheten för när det ska hända och 

känslor av maktlöshet och desperation när de inte kan förhindra ett läckage. Detta kan jämföras 

med resultatet i litteraturstudien där personerna ständigt upplevde att de behövde vara vaksamma 

och förberedda på grund av oförutsägbarheten för läckage och att detta resulterade i känslor av 

bland annat oro och hjälplöshet.  

 

I resultatet av litteraturstudien framkom det att många personer med avföringsinkontinens håller 

sitt problem hemligt och ser det som personligt, ofta på grund av att de var rädda för att bli 

förnedrade. Detta kan jämföras och förstås med Elstad et al. (2010) beskrivning av 

stigmatisering, där en stigmatiserad person är någon som besitter en egenskap som gör denne 

annorlunda jämfört med andra och mindre önskvärd. Vid inkontinens så förvirras 

förväntningarna på kroppslig kontroll, då det är meningen att man ska kunna kontrollera läckage. 

När en person misslyckas att kontrollera läckage blir de sociala konsekvenserna tydliga med 

spända relationer och social isolering. Elstad et al. (2010), menar vidare att en stigmatiserad 

person upplever minskade livschanser, såsom minskad sysselsättning och möjligheter till bostad, 

samt sjukvård.  

 

Resultatet från litteraturstudien visade att avföringsinkontinensen påverkade självbilden när det 

blev störningar mellan den fysiska kroppen och det uppfattade självet. Toombs (1993, s. 51-52, 

63) menar att när vi mår bra och är friska tar vi vår kropp för given och kroppen separeras inte 

från självet, vi är vår kropp vid sjukdom gör kroppen sig påmind och visar sig till exempel 
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genom smärta. Kroppen som tidigare upplevts som en vän genom att vara närvarande med sin 

frånvaro förvandlas nu till en fiende och saker som tidigare var möjligt är inte längre det. Enligt 

Öhman, Söderberg och Lundman (2003) så representerar sjukdomen en känsla av oordning i 

livet och helt plötsligt står man ansikte mot ansikte mot sin egen sårbarhet och ett beroende av 

den egna kroppen som kanske aldrig upplevts förut. Störningar i personens vardag i och med 

sjukdom leder till olika grader av identitetsförändring och många upplever att lidandet ökar i 

relation till den nya identiteten (Aspring, 2001) och de kan jämföras med resultatet där flera 

kvinnor i litteraturstudien upplevde att de förlorade eller hade svårt att uppfylla sin sociala eller 

kvinnliga roll.  

 

Personer som genomgått en identitetsförändring beskriver det som en känsla av att vara någon 

annan, som att ett annat själv ligger utanför det normala självet och lever sitt eget liv eftersom 

dessa två inte blivit integrerade med varandra. För att omdefiniera en persons identitet eller delar 

av den baserad på den nya situationen måste man upptäcka vilken del av identiteten som gått 

förlorad, vad som är kvar och vilka nya aspekter som tillkommit (Asbring, 2001). Asbring 

(2001) menar även att förändringar och störningar i en persons vardag som leder till att denne 

måste skapa sig eller sätta sig in i en ny verklighet kallas transition och detta kan enbart ske om 

personen är medveten om problemet och är villig att engagera sig. Det innebär också att 

personen förstår att livet inte kommer bli som det var förut utan processen är mer en anpassning 

till en förändring. Känslan av att någonting är fel med ens kropp gör att personer finner 

svårigheter i att upprätthålla tidigare aktiviteter i jobb och socialt liv och många beskriver en 

längtan av att kunna leva livet som förut och känner en sorg över förlusten av den gamla 

identiteten och aktiviteterna associerat med den (Asbring, 2001). Det kan jämföras med resultatet 

i vår litteraturstudie där det framkom att personerna kände en saknad av att inte kunna återgå till 

sitt jobb och en besvikelse över att inte kunna genomföra allt som de ville. Kralik, Visentin och 

Van Loon (2006) menar att transition är en tidskrävande process och sjuksköterskor som jobbar 

nära personer som genomgår detta kan hjälpa till att identifiera förändringar som beror på 

lidandet och därefter söka möjligheter från de störda upplevelserna. Genom kunskap om 

transition och genom olika interventioner kan vi underlätta transitionsprocesser för patienter, 

familjer och samhällen. 
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Av resultatet från litteraturstudien framkom det att personer upplevde att skammen över 

problemen och symtomen av avföringsinkontinens ökade när de inte togs på allvar, framför allt 

av vårdpersonal. Personer som drabbas av sjukdom har sin egen förståelse av sjukdomen och i 

den förståelsen finns både upplevelser och mening (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). 

Toombs (1993, s. 21) skriver att eftersom den levda erfarenheten av sjukdomen är unik för varje 

person, kan personen ha svårt att kommunicera denna erfarenhet till andra utifrån gemensamma 

typifieringar. Sjukvårdspersonalen, å andra sidan, kan tolka sjukdomen utifrån sina tidigare 

erfarenheter och kunskap och vara omedveten om att patienten inte ser sjukdomen på samma sätt 

och att typifieringen som läkaren använder är olik från den som speglar det dagliga livet. 

Toombs (1993, s. 106) menar vidare att om vårdpersonal bara ser de biologiska aspekterna av 

hälsa så dömer de patienten till både social och psykisk oduglighet.  

 

McCabe (2004) skriver att många sjuksköterskor är dåliga på att kommunicera med patienterna 

och närmar sig patienterna bara för att utföra administrativa arbetsuppgifter och de är därför 

omedvetna hur viktig relationen mellan sjuksköterska och patient är. Det kan jämföras med 

denna studies resultat där det framkom att anala undersökningar bidrog till skam och tyst lidande 

och upplevelser av att vårdpersonalen inte förstod deras problem. Detta kan göra att 

sjuksköterskan istället gör antaganden om vad patienten behöver eller vill ha eftersom de inte 

frågar patienten. För att förstå den levda erfarenheten av en sjukdom så måste sjuksköterskan se 

förbi objektiva, mätbara och kliniska data och få fram patientens egen berättelse. Målet blir då att 

återupprätta patientens integritet som människa (Toombs, s 106, 112). Jagosh, Boudreau, 

Steinert, MacDonald och Ingram (2011) menar att uppmärksamt lyssnande tidigt i interaktionen 

med en person kan göra att alla dennes frågor och besvär blir avslöjade, genom att lyssnandet ger 

“tillstånd” för personen att prata om sina problem. Respektfullt och uppmärksamt lyssnande kan 

stärka läkningsprocessen, ge förbättrade kliniska resultat och personen kan också associera 

uppmärksamt lyssnande med att vårdpersonalen faktiskt bryr sig om dem och deras 

välbefinnande.  

 

Resultatet av denna litteraturstudie visade att sjukvårdspersonal ofta förnekade personernas 

problem, inte förstod eller inte var intresserade av att diskutera problemen. Detta kan jämföras 

och förstås med Reynolds och Scotts (2001) studie som menar att de med låg känsla för empati 
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ofta visar icke-verbala beteenden som brist på respekt, intresse och stöd. Om den person som ska 

hjälpa visar dåligt engagemang så påverkar det utvecklingen av tillit i den hjälpande relationen. 

Frånvaro av tillit kan bli ett hinder för empati eftersom det är mindre sannolikt att patienten 

kommer att vara öppen och dela med sig av information. Reynolds och Scott (2001) skriver 

vidare att empati är viktigt för en icke-defensiv relation och att empati kan underlätta 

tillfredsställande och givande resultat för patienten. Arman och Rehnsfeldt (2007) menar att det 

som mest är relaterat till god vård och som kan lindra lidande är att “ha blivit sedd”. Nåden och 

Sætaren (2006) skriver också att det är viktigt att ge patienten denna bekräftelse då det kan 

underlätta den personliga tillväxten och utvecklingen. Genom att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal kan respektera och se personerna som unika, acceptera och förstå deras känslor och 

ta hänsyn till deras behov, kan denna bekräftelse uppnås (Arman & Rehnsfeldt, 2007; Eriksson 

& Nilsson, 2008; Nåden & Sætaren, 2006). När patienten känner sig accepterad och 

uppmärksammad så blir sjuksköterskan sedd som mer medkännande och det hjälper den 

förtroendefulla relationen. Självkännedom och professionell kompetens behövs för att kunna 

utveckla tillit och även att sjuksköterskan kan har en helhetssyn över patienten (Eriksson & 

Nilsson, 2008). Även Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005) bekräftar att helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska genomsyra samtliga 

kompetensområden, och det innebär bland annat att visa respekt för autonomi, integritet och 

värdighet och ta tillvara på patientens egna erfarenheter och kunskaper.  

 

Många personer i den genomförda litteraturstudien beskrev hur avföringsinkontinensen hade haft 

en påverkan på det sociala livet, jobbet, familjen och ekonomin. Det kan jämföras med en studie 

av Asbring (2001) som beskriver att om en person inte kan jobba kan det leda till finansiella 

svårigheter, ett begränsat socialt liv och familjeproblem. Sjukdom kan leda till tillbakadragande 

från det sociala livet och en känsla av utanförskap då personen inte längre delar samma sociala 

sfär som sina vänner. Enligt en studie (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010) stannade 

personer med irritabel tarmsjukdom hemma när de mådde dåligt istället för att behöva använda 

offentliga toaletter på grund av rädslan för vad andra skulle tycka. Detta kan jämföras med 

resultatet av denna litteraturstudie där personer begränsade sig till hemmet då de inte ville lämna 

sin trygga zon av rädsla för en inkontinensepisod.  
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I resultatet av litteraturstudien framkom det att många använde sig av strategier för att alltid vara 

förberedd och för att kunna kontrollera sin avföringsinkontinens. Det visas också i och kan 

jämföras med Hayder och Shnepps (2010) studie där de menar att för att kunna få ett så normalt 

liv som möjligt trots inkontinens krävs planering och hanteringsstrategier. Det gör att personerna 

kan återfå kontroll och därmed minska risken för en inkontinensepisod och de kan då också 

undvika att dra till sig oönskad uppmärksamhet och därmed upplevelser av skam och förnedran. 

Det blir möjligt för de som drabbats av inkontinens att bevara sin självkänsla och skydda sin 

identitet och integritet. Jackson, Botelho, Welch, Jospeh och Tennstedt (2012) menar att 

sjukvårdspersonal kan lära av patienternas egna hanteringsstrategier och då förbättra sin 

patientrådgivning. I denna litteraturstudies reslutat framkom även att flera gav upp och trodde att 

avföringsinkontinens var något som de var tvungna att leva med. Enligt studier (Makol et al., 

2008; Roth, 2010) så är det viktigt att göra personer och patienter med avföringsinkontinens 

medvetna om att det går att behandla. Makol et al. (2008) menar att olika metoder kan användas 

för att hjälpa personen, förutom medicinska och kirurgiska behandlingar. Detta kan bland annat 

vara att utbilda patienten om orsakerna till avföringsinkontinens, att utbilda i övningar för stärka 

bäckenbottenmuskulaturen, att föreslå olika beteendestrategier för att minska risken för en episod 

såsom att undvika viss mat och att spänna bäckenbottenmuskulaturen innan hostning, och att 

utveckla regelbundna avföringsvanor.  

 

Resultatet av litteraturstudien visade att många personer förknippade avföringsinkontinens med 

ökad ålder och såg det som en normal konsekvens. Det kan förstås med Antonovskys (2005, s. 

44) definition av KASAM, känsla av sammanhang, som innebär känsla av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att 

stimuli som denne kommer möta i framtiden är förutsägbara eller i alla fall går att ordna och 

förklara. Det har ingenting med personens önskan om det kommer hända, däremot innebär det att 

en sådan människa förmår att göra stimuli begripbara, och detta kan ses i samband med resultatet 

av litteraturstudien där det framgick att personer accepterade sin avföringsinkontinens och kände 

att de kunde leva med den så länge den inte blev värre.  

 

Flera personer från litteraturstudien tyckte det var viktigt att få dela med sig av sitt problem till 

andra med avföringsinkontinens, att få hjälpa och lära av andra och många delade enbart med sig 
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av sitt problem till personer de kunde lita på. Många valde att lita på andra för att de skulle få en 

bättre förståelse för problemen. Detta bekräftar även Söderberg, Lundman och Norberg (2009) 

då de menar att den sjuke försöker hitta mening och förklaringar för sitt lidande och många 

tycker det är skönt att träffa andra som befinner sig i samma situation, då det är lätt att känna sig 

ensam i sjukdomen. Jackson et al. (2012) menar att en konversation med andra om olika 

hälsotillstånd kan ge möjligheter få information, instrumentell hjälp och/ eller få känslomässigt 

stöd. Det kan också jämföras med Antonovskys (2005, s.45) teori som definierar hanterbarhet 

som den grad personer upplever att deras resurser står till förfogande och kan vara en hjälp att 

möta stimuli som visar sig, och det innebär till exempel resurser som är under dennes egen 

kontroll eller som kontrolleras av andra behöriga som de känner att de kan lita på till exempel 

make/hustru, vänner och kollegor och också vårdpersonal (Antonovsky, 2005, s.45). Många 

kvinnor beskrev deras män som stöttande och förstående och även det går att jämföra med 

Antonovskys definition av hanterbarhet (Antonovsky, 2005, s. 45). Meningsfullhet handlar om 

delaktighetens och motivationens innebörd och personer som upplever sig ha en hög känsla av 

meningsfullhet finner ofta engagemang och känner att livet har en känslomässig innebörd och att 

de problem som man ställs inför ofta är värt att investera energi i. Det innebär inte att personen 

blir glad om en närstående dör eller om den blir avskedad, men den drar sig inte för 

konfrontation med utmaningen (Antonovsky 2005, s. 45). Det kan jämföras med resultatet i 

litteraturstudien där många personer valde att göra det som de tyckte om och fortsätta leva sitt liv 

trots konsekvenserna.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att leva med 

avföringsinkontinens. För att uppnå hög kvalitet och för att beskriva studiens trovärdighet 

användes begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303; Polit & Beck, 2012, s. 584-585). Då 

författarna ville uppnå ett pålitligt resultat som skulle kunna svara för hela populationen valde de 

att använda studier med män och kvinnor i alla åldrar över 18 år. Dock var den mesta kvalitativa 

forskningen bland äldre personer. Pålitligheten refererar till hur väl datan svarar mot syftet och 

hur tillitsfullt data samlats in och hur tolkningen av denna har skett (Polit & Beck, 2012, s. 585; 

Graneheim & Lundman, 2004). När meningsenheterna plockades ut var författarna noga med att 
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inte plocka ut enstaka ord för att inte förlora sammanhanget i texten, de såg även till att inte ta 

med för mycket överflödig text då kärnan i texten kunde riskera att gå förlorad. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) får meningsenheterna inte vara för korta då bara enstaka ord 

kan leda till missar av sammanhanget i texten, de får heller inte vara för långa då dessa kan ha 

flera innebörder, alltså att det kan bli svårt att fånga kärnan i texten eftersom den säger flera 

saker. Hade författarna tagit ut en meningsenhet som de senare ansåg vara för lång och att den 

hade flera innebörder och upplevelser gick de tillbaka till original artikeln och försökte istället 

dela denne till två stycken enheter utan att förlora sammanhanget i någon av dessa. Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver även betydelsen av dialogen mellan forskare, då dessa kan 

bekräfta ett gemensamt resultat. När meningsenheterna plockades ut skedde detta först 

individuellt av författarna följt av en diskussion tills båda var överens om kärna, innehåll, längd 

på meningsenhet och relevans. Hela tiden hade författarna syftet i beaktande för att säkerställa att 

meningsenheterna svarade mot detta. 

 

Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av SBUs mall för kvalitetsgranskning och till en 

början läste båda författarna igenom artiklarna var för sig för att båda skulle få sin en egen 

uppfattning om innehållet och sedan genomfördes kvalitetsgranskningen av artiklarna i en 

gemensam diskussion mellan författarna. Denna granskning säkerställde att de artiklar som fanns 

med i analysen var av hög eller medel vetenskaplig kvalitet, vilket ses som en styrka. Författarna 

valde att inte ta med artiklar med låg kvalitet (Tabell 3). 

 

Tillförlitlighet svarar för om studien är trovärdig och om resultatet skulle bli detsamma om 

studien genomfördes igen med samma deltagare och i samma kontext (Polit & Beck, 2012, s. 

585). Författarna har hela tiden utgått från Graneheim och Lundmans (2004) mall för dataanalys 

samt fokuserat på det manifesta i artiklarnas innehåll och försökt att inte tolka någonting själva, 

men eftersom det var författarnas första genomförda litteraturstudie bör hänsyn tas när man 

funderar på litteraturstudiens tillförlitlighet. Meningsenheterna i analysen översattes från 

engelska till svenska och då inte författarna har engelska som modersmål finns det en risk att 

vissa språkliga nyanser kan ha gått förlorade. För att undvika detta användes dock uppslagsverk 

för att uppnå en korrekt översättning. För att stärka tillförlitligheten i studien återgavs citaten i 

resultatredovisningen på originalspråk, i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 
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Författarna har beskrivit urval, datainsamling och analysprocess genom arbetets gång samt vilka 

mallar och referenser de utgått från, detta för att uppnå bekräftbarhet då andra lätt ska kunna gå 

tillbaka till originalkällan (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303).  

 

Eftersom författarna valde artiklar med hög kvalitet och resultatet var överensstämmande trots 

olika kön och åldrar och då de inte tittat på skillnader, går det att konstatera att resultatet i 

litteraturstudien bör vara överförbart till personer i liknande sammanhang och liknande 

sjukdomstillstånd. Överförbarhet innebär att resultatet från en kontext kan överföras till liknande 

situationer eller deltagare (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303).   

 

 

Slutsats 

Även om de fysiska konsekvenserna av avföringsinkontinens kan vara små, är istället de 

psykosociala konsekvenserna ofta överväldigande för patienten, ofta med sänkt självförtroende 

och självkänsla, social isolering och en oro över att inte kunna kontrollera kroppsvätskor och 

kroppsliga funktioner. Personer med avföringsinkontinens kan uppleva störningar och 

förändringar i sin identitet och sina olika roller, och kan då behöva skapa sig eller sätta sig in i en 

ny verklighet, genomgå en transitionsprocess, och sjuksköterskan kan då hjälpa personen att 

identifiera förändringarna och hitta nya möjligheter. Avföringsinkontinens kan äventyra 

anställningar och arbete, förstöra det sociala livet och kan leda till institutionsvård. Personer med 

avföringsinkontinens kan uppleva det svårt att ta upp problematiken och är i behov av att bli 

tagna på allvar, framför allt av sjukvårdspersonal, så att de kan få det stöd de behöver. För att det 

ska kunna uppnås behövs en förtroendefull relation mellan personen och sjukvårdspersonal, där 

tillit, bekräftelse och sjukvårdspersonalens förmåga att lyssna, se och acceptera problemen samt 

kunna känna empati med personen, kan vara avgörande för att alla personens behov blir 

tillgodosedda. 

 

Det finns relativt lite forskat om avföringsinkontinens med en kvalitativ metod. Författarna anser 

att det behövs mer forskning inom detta område, då det är ett relativt vanligt problem, som 

sjukvårdspersonal kan träffa på varje dag. Det kan också finnas ett mörkertal som sjuksköterskan 
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kan behöva identifiera för att kunna stödja människors hälsa och det är viktigt att de också kan 

söka kunskap om hur personernas situation ser ut från ett inifrånperspektiv. Sjukvårdspersonalen 

kan då bemöta dessa personer utifrån deras behov och de kan också utveckla 

omvårdnadsinterventioner i klinisk verksamhet.  
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