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Sammanfattning 
Urininkontinens hos kvinnor i Sverige och i resten av världen är idag ett växande problem och 
ett dolt hälsoproblem. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva 
med urininkontinens. Metod som användes var en kvalitativ litteraturstudie med vetenskapligt 
granskade artiklar. Sökningen resulterade i nio artiklar. Vetenskapliga artiklar söktes i 
CINAHL och LibHub databas. Innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004) utfördes.  
Resultatet består av fyra huvudkategorier. Dessa är känsla av skam, negativa möten i vården, 
förlorad kroppskontroll och upplevelse av brist på kunskap hos kvinnorna. 
Slutsatser som drogs var att kvinnor med urininkontinens levde i det tysta då de ansåg att 
urininkontinens som ämne var tabu och för intimt att tala om. Mer kunskap om 
urininkontinens behövs för att tillgodose både kvinnorna och personal inom hälso- och 
sjukvården. 
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INTRODUKTION 
Urininkontinens hos kvinnor i Sverige och i resten av världen är idag ett växande problem och 
ett dolt hälsoproblem. Av dessa finns det en mängd kvinnor med urininkontinens som inte 
söker vård för sina besvär. Täta trängningar, många toalettbesök och rädsla för att läcka urin 
tillhör vardagen. Kvinnor som drabbas av urininkontinens upplever ofta att urinläckaget 
kraftigt sänker deras livskvalitet och försämrar möjligheterna till ett så kallat ”normalt” liv. 
Det påverkar också kvinnors självförtroende och ökar den sociala isoleringen vilket i värsta 
fall kan leda till depression (Lönn & Carlsson, 2008). Familjemedlemmar upplever troligen 
frustration och hjälplöshet över ständiga klädbyten och dålig lukt. Det kan göra att kontakten 
mellan den drabbade och hennes familj försämras. Det försvårar även förmågan till att söka 
hjälp för den enskilde (Malmberg & Mattiasson, 2005).  
 
Vi har valt att skriva om kvinnor över 18 år som lider av urininkontinens för att belysa en 
faktor som till stor del påverkar deras livssituation. Vår gemensamma upplevelse är att 
urininkontinens får för lite uppmärksamhet utifrån problemets utbreddhet. En viktig del av 
detta arbete är att öka insikten om betydelsen av bemötandet av kvinnor med urininkontinens. 
Djupare förståelse för hur kvinnor upplever sin situation är av stor vikt för att kunna bemöta 
dem på ett professionellt sätt. 

BAKGRUND 
 
Urininkontinens 
Med hjälp av International Continence Society (ICS) arbetade Abrams et al, (2002) fram en 
standardisering gällande termer inom urininkontinens och beskrev problematiken som 
följande: Urininkontinens innebär ofrivillig avgång av urin, vilket leder till sociala och 
hygieniska problem. Det kan även orsaka psykiskt lidande och få ekonomiska konsekvenser 
både för den drabbade, och för familjen. Ett antal faktorer bidrar till kvinnornas upplevelser 
av urininkontinens, och påverkar deras livskvalitet. De anses inte vara livshotande, men det 
har visat sig negativt påverka kvinnors välbefinnande (Howard & Steggall, 2010). I dagsläget 
lider uppskattningsvis en halv miljon svenskar av urininkontinens (Abrams et al, 2002). 
Risken att drabbas är tre gånger högre hos kvinnor jämfört med män då det med stigande 
ålder sker förändringar i muskulaturen i blåsan och i urinröret. Det är en normal förändring i 
samband med åldrandet då muskulaturen ersätts av bindväv och gör att elasticiteten försämras 
och att blåsan inte längre expanderar lika bra som innan. Förändringen blir att blåsan inte 
längre kan tömma sig på urin lika bra som tidigare och att kvarvarande urin fortsätter droppa 
efter toalettbesök. På grund av detta tror många äldre att sjukdomsläget inte kan förändras 
eftersom det är ett led i det normala åldrandet och accepterar därför urinläckaget (SBU, 2000). 
Enligt Norlén och Siltberg (2002) är de vanligaste typerna av urininkontinens 
ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och överrinningsinkontinens. 
Ansträngningsinkontinens ger besvär vid hosta, skratt, nysning och andra plötsliga rörelser 
som sätter kraftig press på blåsan vilket leder till att personen läcker urin. Fysiska 
förändringar till följd av graviditet, förlossning och klimakterium orsakar ofta 
ansträngningsinkontinens. Denna typ av inkontinens är vanlig hos kvinnor och kan i många 
fall behandlas. Trängningsinkontinens eller överaktiv blåsa uppstår när nerver skickar signaler 
till urinblåsan vid fel tidpunkt, vilket gör att musklerna pressar utan förvarning. Tömning upp 
till sju gånger om dagen är normalt för många, men kvinnor med överaktiv blåsa kan behöva 
springa på toaletten många fler gånger än så. Detta är en vanlig form hos personer med 
Parkinson, MS och demenssjukdom. Överrinningsinkontinens kallas det när blåsan inte kan 
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tömmas ordentligt på grund av ett hinder i urinröret. Det är dock mera vanligt hos män 
drabbade av prostataförstoring. Blandinkontinens är en kombination av 
ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Den formen av urinläckage anses vara 
extra svår att leva med (Norlén & Siltberg, 2002). 
 
Lidande och vårdlidande  
Urininkontinens har en djupgående effekt på det dagliga livet för de flesta kvinnor. Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, (2003) anser att den svenska kulturen har en 
benägenhet att förneka, ignorera eller undanröja lidandet, eftersom lidandet i grunden berör 
människans värdighet. 

”Ohälsa och lidande har således en djupare innebörd än den som kan erbjudas i termer av 
symtom och diagnos. Det handlar istället om en förlorad förmåga, en förlorad tillgång till 
livet och världen. Lidande och ohälsa innebär att man fortfarande vill men inte kan” 
(Dahlberg et al, 2003 s.43). 

Att leva med urininkontinens innebär ett lidande för de flesta kvinnor då det begränsar deras 
dagliga liv. Det leder till att kvinnor med urininkontinens inte kan leva ”ett normalt liv” 
eftersom de hela tiden måste planera sina dagar (Lönn & Carlsson, 2008). Eriksson (1994) 
menar att kvinnorna kan välja att göra sitt lidande till ett medel för växt och utveckling eller 
till en hämmande faktor. För att lidandet ska bli till en kraft så att kvinnorna växer i sitt 
lidande behöver de kunna omvandla lidandet till något positivt. Genom att samtala med andra 
kvinnor minskar lidandet och nya möjligheter skapas. De förenar sig med situationen för att 
de finner möjligheter och mening, och med erfarenhet och styrka kan kvinnorna gå ut ur 
lidandet och växa (Eriksson, 1994) . Vårdandets mål är att lindra eller förhindra lidande samt 
skapa förutsättningar för välbefinnande.  Eriksson (1994) menar att ett vårdlidande uppstår på 
grund av ett omedvetet handlande, bristande kunskap och en avsaknad av reflektion. I 
vårdrelationen spelar kvinnor med urininkontinens om och om igen sitt lidandes drama och 
längtar efter medlidande, förståelse och återfå livsglädjen och hoppet. Varje kvinna bär på ett 
hopp om förbättring. Vårdarna kan bekräfta kvinnorna, visa att de tror på dem, samt ge 
utrymme för både misslyckande och tillfredsställelse. Att tillsammans försöka lösa problemet 
ger kvinnorna upplevelsen av närhet både genom glädje och sorg. Att ge stöd i det dagliga 
livet gör att kvinnorna kommer vidare ur sitt lidande (Eriksson 1994).  

”Vårdlidandet kan ses som ett onödigt lidande som med alla medel bör elimineras” (Eriksson 
1994, s.98). 
 
Subjektiv kropp 
Den subjektiva kroppen handlar om kropp, själ och ande som är en enhet och inte går att dela 
upp enskilt. De hör samman på ett sätt som innebär att samtliga delar bör beaktas hos den 
lidande människan. Kroppen är det som ger tillgång till livet och varje förändring av kroppen 
betyder en förändring i livet (Dahlberg et al, 2003). I Azum et al, (2008) studie framkom det 
att kvinnorna med urininkontinens kände rädsla för saknad kontroll över sin kropp och 
upplevde social förlägenhet i samband med ofrivilligt urinläckage då det orsakade mycket 
psykiska, sociala och hygieniska påfrestningar i det dagliga livet. Merleau-Ponty (1997) 
menar att vi genom våra sinnen skapar oss en bild av vilka vi är och vilken värld vi lever i. 
Att människan är ett medvetande eller en upplevelse som kommunicerar tillsammans med 
världen istället för bredvid den. Människor har ett eget unikt sätt att se på sig själva och sin 
egen kropp som är ständigt närvarande, det går inte att gå ifrån sin egen kropp. Kroppen kan 
ses som ett föremål då vi kan se och känna på den, men den förändras. Kvinnorna ansåg 
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urininkontinens vara vått, smutsigt och eländigt att leva med vilket medförde att de såg på 
sina kroppar och sig själva med avsky (Azum et al, 2008). När kroppen drabbas av sjukdom 
eller skada förändras människans upplevelse av sig själv och då också synen på världen 
(Merleau-Ponty 1997). 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. 
 
METOD 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes med nio vetenskapliga artiklar. 
Kvalitativ ansats beskriver människors upplevelser (Granskär & Höglund-Nielsen 2008) och 
ansågs svara bäst till studiens syfte då det var upplevelser som studerades. Artiklarna som 
användes i föreliggande litteraturstudie är utförda i flertalet olika länder världen över. Det var 
ett medvetet val för att få en så bred beskrivning som möjligt över hur olika kvinnor med 
olika bakgrund och från olika kulturer upplever sitt urinläckage. Granskningsmallen som 
Carlsson och Eiman (2003) beskrivit användes för att mäta den vetenskapliga kvaliteten av de 
valda artiklarna. Innehållsanalysmodellen som Graneheim och Lundman (2004) beskrivit 
användes sedan för att få ut kärnan ur materialet. 
 
Datainsamling och urval  
Datainsamling av artiklar utfördes i CINAHL och LibHub databas. Insamlingen av material 
gjordes med hjälp av Swedish MeSH för att hitta lämpliga ord. MeSH orden som användes 
var: urinary incontinence, women, feelings, experience, quality of life och coping. Sökorden 
kombinerades med varandra med den Booleska sökoperatorn AND. Inklusionskriterierna som 
användes var kvinnor över 18 år, artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och 
studierna skulle ha gjorts med kvalitativ ansats. Artiklarna skulle innehålla abstract för att ge 
en god överblick över innehållet och skulle inte heller vara äldre än från år 2000 och framåt. 
Studier gjorda med män och studier med kvinnor under 18 år exkluderades för att svara till 
syftet. Artiklarna genomlästes, granskades och diskuterades med hjälp av granskningsmallen 
som Carlsson och Eiman (2003) beskrivit. Granskningsmallen användes för att se om 
frågeställningarna besvarade syftet och om urval och resultat var tydligt redovisat i artiklarna. 
Artiklarna poängsattes enligt granskningsmallen för att mäta den vetenskapliga kvaliteten 
enligt tre grader: Grad 1 kräver 80-100 procent och betecknas som hög, Grad 2 kräver 70- 79 
procent och betecknas som medel, Grad 3 kräver 60- 69 procent och betecknas som låg 
vetenskaplig kvalitet. Studier som inte uppnådde 60 procent bedömdes inte vara av tillräcklig 
vetenskaplig kvalitet, Carlsson och Eiman (2003), bilaga 1. Sökningen resulterade i nio 
artiklar, bilaga 2.  
 
Analys  
Artiklarna har analyserats med hjälp av de steg som beskrivs av Graneheim och Lundmans 
(2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysmodellen användes för att göra 
texten mera lättolkad. Som analysmetod valdes manifest innehållsanalys med latenta inslag så 
som beskrivits av Graneheim & Lundman (2004). Syftet med innehållsanalysen var att 
identifiera manifest data, det som är sagt konkret, samt att författarna skulle göra en latent 
tolkning av texten. Analysen börjades med att de valda artiklarna lästes igenom några gånger 
var för sig av forskarna för att få en helhetsbild om vad de handlade om. Artiklarnas 
resultatdel lästes igenom och diskuterades mellan författarna för att få fram meningsbärande 
enheter som svarade mot studiens syfte ”Kvinnors upplevelser av att leva med 
urininkontinens”. En meningsbärande enhet motsvarar en del i texten som kan utgöras av ord, 
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meningar och stycken som samstämmer genom sitt innehåll och sammanhang. Dessa 
meningar markerades med en överstrykningspenna för att göras mera tydliga. Vidare 
diskuterades de markerade meningsenheterna och sattes in i en tabell för att kondenseras. 
Meningsenheterna behölls i sitt originalspråk vilket var engelska som sedan översattes till 
svenska. Enligt Graneheim & Lundman (2004) innebär kondensering att texten görs kortare 
och mer lätthanterlig men att själva kärnan inte går förlorad. De kodade meningsenheterna 
diskuterades mellan författarna och sorterades in i kategorier beroende på dess innehåll. 
Kategorierna representerade då det manifesta innehållet enligt vald innehållsanalys. Vidare 
diskuterades vilka kategorier som ev. kunde delas in i subkategorier. Det framkom fyra 
huvudkategorier som till slut ligger till grund för föreliggande studies resultat; ”Känsla av 
skam, Negativa möten i vården, Förlorad kroppskontroll och Upplevelser av brist på kunskap 
hos kvinnorna”. Styrkan i att använda denna analysmetod är att genom alla stegen kommer 
det viktigaste och mest relevanta ur resultaten fram (Graneheim & Lundman, 2004). 
Huvudkategorierna presenteras i bilaga 3. 
 
Etiskt övervägande 
Etiska aspekter var en av kriterierna i Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall. Alla 
studier som ingick i föreliggande litteraturstudie är godkända av en etisk kommitté och fick 
därav höga poäng i den vetenskapliga granskningsmallen.  
 
RESULTAT  
Efter genomförd innehållsanalys enligt Graneheim, & Lundman, (2004) visades fyra 
huvudkategorier. De var: Känsla av skam, Negativa möten i vården, Förlorad kroppskontroll 
och Kvinnornas upplevelse av brist på kunskap. Se Figur 1 
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Nedan visas de olika kategorierna i Figur 1: 
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Känsla av skam 
Många kvinnor lider i det tysta då de anser att urininkontinens inte är ett socialt acceptabelt 
samtalsämne och att det är för intimt att tala om vilket påverkar dem negativt och sänker deras 
livskvalitet (Hägglund & Wadensten, 2007; MacDonald & Butler 2007). Några kvinnor 
minns känsla av skam då de hade problem med sängvätning i barndomen. Det visade sig att 
kvinnor ansåg ämnet urininkontinens var tabu att tala om och de kände sig skyldiga till att 
själva ha orsakat problemet (Hägglund & Ahlström 2007). 
  
”It is very, very embarrassing being incontinent and it affects your self-esteem”  
(MacDonald & Butler 2007, s.17). 
  
Kvinnorna upplevde skam i närvaro av familjen och ville inte prata om urininkontinens. Deras 
tonåriga döttrar upplevde skam över inkontinensskydden vilket resulterade i att de gömde 
dem när vänner och släktingar var på besök (Bradway, 2005). Kvinnorna anpassade även 
situationen till urininkontinensen då de kände sig utsatta inom synhåll för andra (Hägglund & 
Wadensten, 2007). De upplever att de befinner sig i ett utsatt läge på grund av rädsla för att 
göra bort sig då de blir våta (Hägglund & Ahlström 2007). Rädsla för att andra skulle tala om 
för dem att de luktade illa upplevdes extra svårt hos några kvinnor. Att behöva oroa sig för 
urinläckage bland andra människor medförde att de kände sänkt livskvalitet. (Ling Wai Li, 
Pau Le Low & Tze Fan Lee, 2006). Det som ansågs ge livet en mening såsom att tillbringa tid 
med maken och barnen, utöva olika idrotter och att göra karriär, ansågs också vara hinder för 
att kunna hantera urininkontinens (MacDonald & Butler, 2007). 
 
Negativa möten i vården 
Urininkontinens är en personlig och ofta en mycket känslig fråga. I Hägglund & Wadensten 
(2007) studie uppgav kvinnorna att stark rädsla för förnedring hindrade dem från att söka vård 
för sina besvär. De skämdes för att ta upp ämnet, och konstaterade att det skulle vara bättre 
om vårdgivaren gjorde det. Kvinnorna sa att de skulle berätta öppet om sina upplevelser av att 
leva med urininkontinens, inklusive effekterna av läckaget på sitt sexliv bara om vårdgivarna 
aktivt frågade dem om det. De ansåg även att det var lättare att tala om hanteringen av andra 
sjukdomar än att diskutera sitt problem med att läcka urin. De drabbade ansåg att det var för 
privat då det handlade om ett så intimt område. Kvinnorna kände att urininkontinens var en 
privat fråga i sitt liv och hade varit tveksamma till att söka hjälp tidigare. De som sökt hjälp 
för sin urininkontinens upplevde ett mindre tillfredsställande möte genom att de kände sig 
sårade av sättet vårdpersonalen behandlade dem och att de inte togs på allvar (Hägglund & 
Wadensten, 2007). Några kvinnor var besvikna på sin husläkare då de ställt frågor om 
urininkontinens men inte fått något svar. De upplevde att ingen ville lyssna på dem och deras 
besvär (Zeznok, Gilje & Bradway, 2009). Trots att många kvinnor inte hade sökt läkarhjälp, 
kände de som hade kontaktat sin läkare att de inte hade fått några värdefulla råd för att hantera 
tillståndet, och vissa upplevde att läkaren hade förstärkt deras tro om att ingenting kunde 
göras:  
 
”The last time I was in for a PAP test, the gynaecologynurse didn’t ask me anything except if 
I was using any type of birth control. That was all that seemed to matter. But I had expected 
more questions that covered a little of everything like how a person is doing. I’m soon 40 and 
I’ve had three kids so of course I expected some questions on bladder control and if I had any 
problems with things like that. I think it is important that the gynaecologynurse has questions 
about urine leakage as standard questions” (Doshani, Pitchforth, Mayne & Tincello, 2007, 
s.587 ). 
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Förlorad kroppskontroll 
Kroppen upplevdes för kvinnorna som okontrollerad då de inte kunde stoppa urinläckaget 
vilket ledde till känslor av hjälplöshet och ångest. De berättade att urinläckaget kom 
snabbt vilket resulterade i stor osäkerhet. Även förtvivlan och maktlöshet upplevdes när 
kvinnorna inte kunde stoppa urinläckaget.  
 
”When urine runs down your legs, it´s a feeling you can´t compare to anything else. No, 
there´s nothing you can compare it to, there really isn´t. It´s very, very hard to take, not being 
in control of your body. You feel upset, and pretty often you get angry. Getting angry´s best, 
it´s easiest that way” (Hägglund & Ahlström, 2007, s.1950). 

 
Trots dagliga olyckor använde vissa kvinnor inga skydd eftersom de tyckte det var okvinnlig 
(Hägglund & Wadensten, 2007 ; Hägglund & Ahlström, 2007). Många kvinnor planerade 
hela sin dag efter hur mycket klockan var och hur nära det var till en toalett för att undvika 
läckage (Hägglund & Ahlström, 2007). De äldre kvinnorna i studien som behövde hjälp med 
att komma till toaletten hade problem med att vänta på personalen under längre tid. Vid några 
tillfällen hann hela sängen eller stolen bli blöt innan de fick hjälp (MacDonald & Butler, 
2007). Några drabbade upplevde att urininkontinens var ett tecken på kroppslig vanvård, en 
kropp som inte var ren och fräsch (Van den Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 2006). De 
drabbade kände att den egna hygienen var svår att hantera och upplevde en sämre livskvalitet 
när de kände sig smutsiga (Hägglund & Ahlström, 2007). Kvinnor sade sig uppleva att de 
återgått till att vara ett barn eller en stor baby som inte kunde hålla sig torr (MacDonald & 
Butler, 2007). De utövade inga aktiviteter som kunde orsaka onödigt tryck mot blåsan som 
exempel springa, lyfta och hoppa (Hägglund & Ahlström, 2007). Relationen till partnern blev 
ofta sämre då urininkontinensen sågs som ett hinder för att ha sex (Hägglund & Wadensten, 
2007). 
 
”It doesn´t matter that he says he doesn´t notice anything or that it doesn´t matter to him, 
there is still that feeling you´re not fresh. Being intimate with him and our sex life is definitely 
inhibited. And that is real health issue; because I believe a good sex life is important for 
people” (Hägglund & Wadensten, 2007, s.309). 
 
Upplevelse av brist på kunskap hos kvinnorna 
I en studie av Doshani et al, (2007) framkom det att flertalet kvinnor inte förstod den 
egentliga anledningen till sitt problem. Några såg urinläckaget som ett naturligt led i åldrandet 
och saknade kunskap om att situationen kunde förbättras (Doshani et al, 2007). Kvinnor sade 
sig tro att de behövde ha besvär av smärta för att söka hälso- och sjukvårdens hjälp 
(Andersson, Johansson, Nilsson, & Sahlberg- Blom, 2008).  Kunskap om urininkontinens som 
sjukdom saknades även hos de kvinnor som valt att söka hjälp för sina besvär (Ling Wai Li et 
al, 2006). De kvinnor som blivit hänvisade till en sjukgymnast hade slutat att gå dit då de inte 
förstod anledningen till övningarna där (Van den Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 2006). 
Bristen på kunskap om urininkontinens inom hälso- och sjukvård leder till att vårdpersonal 
inte ställer nödvändiga frågor om kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens och 
därmed inte ger information om hur situationen kan förbättras (Hägglund & Ahlström, 2007). 
Kvinnorna ansåg att personal inom sjukvården måste förstå den fysiologiska processen bakom 
kvinnornas urininkontinens och symtom bättre, eftersom det är de som avgör vilken 
information och kompetens kvinnorna måste ha för egenvård (Andersson et al, 2008). Baserat 
på sina egna upplevelser uppmuntrade kvinnorna sina vänner att söka vård för urinläckage 
(Hägglund & Ahlström, 2007). I en annan studie tyckte en kvinna att det var viktigt att lära 
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sig att kontrollera sin situation och att inte bli kontrollerad av sin urininkontinens (Bradway, 
2005). 

 DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. 
Metod som används för att svara till syftet är en litteraturstudie med kvalitativ ansats där 
artiklarna inte ska vara äldre än från år 2000. En empirisk studie med intervjuer kan dock vara 
intressant att genomföra för att svara på upplevelserna hos kvinnorna idag. Sökning av artiklar 
till litteraturstudien genomförs i databaserna CINAHL och LibHub som är vedertagna 
fulltextdatabaser med stort urval av material inom hälsa och medicin. En fulltextdatabas 
innebär att man finner hela artiklar att läsa och skriva ut direkt (Forsberg & Wengström, 
2008). Sökning görs även i databasen Medline men ger inte tillräckligt med resultat. För att 
avgränsa sökningen och svara till syftet används den booleska operatorn ”AND” (Forsberg & 
Wengström, 2008). Till exempel urinary incontinence, women and feelings. Först söks artiklar 
med söktermen emotions som översättning till känslor men ersätts sedan av feelings då det 
bättre överrensstämmer med studier av upplevelser inom området. Från början handlar 
litteraturstudien om hur medelålders kvinnor upplever urininkontinens, men då materialet ser 
ut att bli för litet får det utökas till att handla om alla kvinnor över 18 år. De under 18 år 
exkluderades då urinläckaget i deras fall oftast beror på andra orsaker och kan behandlas på 
annat sätt. Av den anledningen och av den låga åldern upplever de läckaget annorlunda. Trots 
noggranna övervägningar i begränsningar under sökningen resulterar det i att artiklar med 
både män och kvinnor, artiklar med yngre kvinnor än 18 år och artiklar som handlar om 
avföringsinkontinens kommer med. Möjligen går det att ställa in sökningen på annat sätt än 
författarna känner till.  
Carlsson och Eimans (2003) beskrivna granskningsmall används för att säkerställa 
vetenskaplig kvalitet. I granskningsmallen graderas kvaliteten i hög, medel och låg. 
Författarna till studien eftersträvar att använda material med endast medel eller hög 
vetenskaplig kvalitet. De nio artiklar som väljs till resultatet uppfyller författarnas 
kvalitetskrav. Innehållsanalys genomförs enligt Graneheim och Lundman (2004) för att få 
fram kärnan ur innehållet. Författarna läser igenom artiklarna ett flertal gånger var för sig och 
diskuterar materialet med varandra för att välja ut de meningsbärande enheterna och sedan 
kondensera och koda dem. Då författarna kritiskt granskar och diskuterar materialet med 
varandra under hela arbetsprocessen bedömer de föreliggande resultat som mycket trovärdigt. 
Med nio artiklar upplever författarna till föreliggande studie att materialet svarar till syftet 
men resultatet anses i efterhand vara något magert. Artikelmängden som framgår 
litteraturstudien kan möjligen bli något större och då också ge större resultat om fler eller 
andra databaser används.  
 
Resultatdiskussion 
I föreliggande studie framkommer det att kvinnorna upplever att urininkontinens sänker deras 
livskvalitet och försämrar möjligheten till ett aktivt liv. Enligt SBU (2000) blir livskvaliteten 
försämrad för kvinnor med urininkontinens vilket utgör ett hinder för kvinnor när de planerar 
sina dagar. Detta styrker (Coyne et al, 2008) som även de kommit fram till att urininkontinens 
påverkar livskvaliteten negativt (SBU 2000; Coyne et al, 2008). 
 
I kategorin ” Känsla av skam” framkommer det att kvinnor anser ämnet urininkontinens som 
tabu att tala om. De känner skam och är rädda för att göra bort sig vid synligt läckage och 
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väljer då att hålla problemet för sig själva. Ensamhet ger distansering från samhället som 
förstärker känslan av lidande (SBU, 2000). Många kvinnor lever med stor oro över att andra 
ska känna urinlukt och tänker på vad de ska tycka om dem. Hygienen har visat sig påverka 
upplevelsen av livskvalitet stort hos dem drabbade. De lever med en stor oro över att deras 
urininkontinens skall märkas av andra i samhället (Malmberg & Mattiasson, 2005). SBU 
(2000) bekräftar även detta genom att kvinnor med urininkontinens undviker att träffa andra 
människor på grund av rädslan för att lukta illa eller läcka urin (SBU, 2000).  
 
 I andra kategorin ”Negativa möten i vården” framkommer det att rädsla för förnedring 
hindrar kvinnorna från att söka vård för sina urinbesvär. Känslan av skam upplevs som ett 
hinder för att söka hjälp och de vågar inte ta upp ämnet (Nordstrand, 2004). En person som 
inte bli tagen på allvar av vårdpersonalen kan som Dahlberg et al, (2003) påvisar innebära en 
form av lidande. Kvinnor känner sig sårade av sättet som vårdpersonalen behandlar dem och 
att de inte tas på allvar. Eriksson (1994) menar att upplevelsen av att inte bli tagen på allvar, 
uppleva att ingen bryr sig om en, kan förorsaka lidande. Det ger då en känsla av att inte känna 
sig välkommen vilket fråntar människans hopp och livsglädje samt att inte uppleva full 
värdighet som människa (Eriksson, 1994). Kvinnorna önskar att vårdgivarna aktivt skulle ha 
fråga dem om urininkontinens. De som har sökt läkarhjälp upplever att läkaren inte ger 
värdefulla råd vilket förstärker deras tro om att ingenting kan göras. Även Dahlberg et al. 
(2003) stärker resultatet genom att påpeka att vårdaren bör lyssnar till det patienten vill tala 
om för att kunna hjälpa patienten till ökat välbefinnande och tydligt visa dem att de tas på 
allvar. Genom bekräftelse upplever patienten sig sedd som en unik och viktig person 
(Dahlberg et al, 2003).  
 
Vidare i resultatet ” Förlorad kroppskontroll” framkommer det att kvinnorna upplever 
förlorad kroppskontroll då de inte kan stoppa urinläckaget vilket leder till känslor av 
hjälplöshet och ångest. SBU (2000) menar att inkontinenta kvinnor upplever lägre livskvalitet 
då det begränsar deras dagliga liv, eftersom de hela tiden måste planera sina dagar efter 
diverse aktiviteter och närhet till närmsta toalett (SBU, 2000). Kvinnorna uppfattar inte heller 
kroppen som ren och fräsch på grund av läckaget. De har svårt för att vara nära sin partner i 
intima situationer och som ett led i detta försämras relationen till partnern. Detta kan kopplas 
till Merleau-Ponty (1997) som menar på att intimiteten minskar i relationen då kvinnorna 
känner sig oattraktiva, eftersom kroppen är ett levande subjekt både fysiologiskt och 
psykologiskt. Förlusten kan medföra psykologiska effekter som i sin tur inverkar på 
kroppsbilden (Merleau-Ponty, 1997). Kvinnor upplever svårigheter med fysiska aktiviteter i 
deras dagliga liv. SBU (2000) tar upp hur urininkontinens ger effekter på kvinnors möjligheter 
till aktiviteter såsom att shoppa, lyfta tungt och att utöva idrotter. Sjöberg (2007) menar på att 
alla människor har behov av någon fysisk aktivitet för att höja livskvaliteten.  
 
 Den sista kategorin ” Upplevelse av brist på kunskap hos kvinnorna” speglar kvinnorna som 
inte förstår den egentliga anledningen till sitt problem. De tror att urininkontinens är ett 
naturligt förekommande problem som hör till stigande ålder. Kunskap om urininkontinens 
saknas dels hos kvinnorna och hos personal inom hälso- och sjukvård, vilket ledder till att 
personalen inte ställer frågor kring urininkontinens. Kvinnorna anser att sjukvårdspersonalen 
skulle kunna utöka informationen om den fysiologiska processen såsom bakomliggande 
orsaker till urininkontinens och symtom. Föreliggande studies resultat styrks även genom 
Lönn och Carlsson (2008) då de menar att kunskapsnivån behöver höjas om urininkontinens 
för att personalen ska få bättre förståelse för att kunna hjälpa kvinnorna att hantera sin 
urininkontinens och slippa sitt urinläckage (Lönn & Carlsson, 2008).  
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SLUTSATS 
Resultatet av de artiklar som användes i studien visade att kvinnor med urininkontinens 
befann sig i ett utsatt läge på grund av rädslan för att göra bort sig. Kvinnorna undvek att 
utöva vissa aktiviteter och idrotter för att slippa oroa sig för läckage. De upplevde rädsla för 
förnedring och skam för att ta upp ämnet som ett hinder från att söka vård för sina besvär. Ett 
ökat behov av kunskap och förståelse för drabbade kvinnor i sjukvården och i samhället 
behövs. Vår uppfattning är att vårdpersonalen behöver ha mycket mer kunskap om 
urininkontinens eftersom det inte går att förvänta sig att alla kvinnor söker vård när problemet 
uppdagar sig. Dessutom är uppfattningen från deras väninnor att sjukvården inte tar dem på 
allvar när de väl vågat ta steget till hjälp. Det behöver diskuteras mer öppet om 
urininkontinens; det ämne som så länge betraktats som något tabubelagt.  
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Bilaga 1 – Granskningsmall för kvalitativa artiklar av Carlsson och Eiman (2003) 1(2) 

Poängsättning  0 1 2 3 
Abstrakt(syfte, 
metod, resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas  Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod      
Metodval adekvat 
till frågan  

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet 
möjlig)  

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering  Saknas Finns   
Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet)  

Ej acceptabel Låg  Medel  God 

Patienter med 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall  Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
Bortfall med 
betydelse för 
resultatet  

Analys saknas 
/Ja 

Nej   

Kvalitet på 
analysmetod  

Saknas Låg  Medel Hög 

Etiska aspekter  Ej angivna Angivna   
Resultat      
Frågeställning 
besvarad  

Nej Ja    

Resultatbeskrivning 
(redovisning, 
kodning etc)  

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av 
resultatet (citat, 
kod, teori etc)  

Ej acceptabel Låg Medel God 



 
 

Bilaga 1 – Granskningsmall för kvalitativa artiklar av Carlsson och Eiman (2003) 2(2) 
Diskussion      
Problemanknytning  Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och 
felkällor  

Saknas Låg God  

Diskussion av 
egenkritik och 
felkällor 
Anknytning till 
tidigare forskning  

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser      
Överensstämmelse 
med resultat 
(resultatets 
huvudpunkter 
belyses)  

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade 
slutsatser  

Finns Saknas   

 
Total poäng  
(max 48 p)  

p  p  p  p  

P 

% 

Grad 

       
 
Grad I: 80%                                                          
Grad II: 70%    
Grad III: 60%    
 
    
Titel 
 
 
Författare
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Författare, år, & 
land 

Titel/ Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitetsbedömning 

Hägglund, D. & 
Ahlström, G.  
(2007) 
 
Sverige 
 

The meaning of 
women´s  
experience of living 
with long- term 
urinary incontinence 
is  powerlessness.  
Journal of Clinical 
Nursing 

Att undersöka 
kvinnors upplevelser 
av att leva med 
långvarig 
urininkontinens 

Strategiskt urval av 14 
kvinnor med  
urininkontinens i 
åldersgruppen 34-52 
år.  Fenomenologisk 
hermeneutisk  analys 
har använts och 
semistrukturerade 
intervjuer 

Kvinnors 
upplevelser av att 
leva med urinin-
kontinens är 
maktlöshet. Att vara i 
en sårbar situation 
innebär att kvinnor 
inte hade kontroll 
över urinläckaget och 
därmed kände sig 
maktlösa. 

Bra 

Hägglund, D. & 
Wadensten, B. (2007) 
Sverige 

Fear of humiliation 
inhibits women´s 
care-seeking behavior 
for long term urinary 
incontinence. 
Nordic College of 
Caring Science 

Att vid första 
vårdtillfället 
undersöka kvinnors 
upplevda erfarenheter 
av att leva med 
långvarig urinin-
kontinens  

Strategiskt urval av 13 
kvinnor i åldern 37-52 
som aldrig tidigare 
sökt vård. Fenomen-
ologisk hermeneutisk 
analys har använts och 
intervjuer på manifest 
nivå. 

Resultatet visade på 
att kvinnorna inte 
sökte hjälp för 
urininkontinens på 
grund av att de kände 
skam. De ansåg även 
att sjuksköterskorna 
behövde vara mer 
tydliga när det gäller 
frågor och råd om 
urininkontinens 

Bra 
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Författare, år, & 
land 

Titel/ Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitetsbedömning 

Bradway C,  
USA 
(2005) 

Women´s narrative of 
long-term urinary 
incontinence 
Urologic Nursing 

Att undersöka 
kvinnors 
upplevelser av att 
leva med 
urininkontinens  

17 kvinnor i åldern 28- 86 
år med långvarig 
urininkontinens 
intervjuades 
Semistrukturerade och 
aktuell översikt för varje 
intervju användes 

Kvinnorna upplevde 
sin urininkontinens 
som obehag, att livet 
aldrig blir bättre och 
att många av kvinnors 
händelser i deras liv 
var smärtsamma 

Bra 

Doshani, A., 
Pitchforth, E., Mayne, 
C. & Tincello, D. 
(2007) 
 
Storbritannien  

Culturally sensitive 
continence care: a 
qualitative study 
among South Asian 
Indian women in 
Leicester.  
Oxford Journals 

Att undersöka 
Sydasiatiska 
indiska kvinnors 
upplevelser av 
urininkontinens 
och upplevelser 
av vård 

24 kvinnor i åldern 30- 85 
indelades i fyra 
fokusgrupper som 
baserades på ålder och 
språk. En moderator 
användes. 
 
Systematisk och 
upprepande analys 
användes 

Kvinnorna upplevde 
urininkontinens som 
ett led i åldrandet och 
ansåg inte det vara ett 
allvarligt symtom på 
sjukdom. 
De upplevde även 
skam vid mötet med 
sin husläkare. 

Bra 

Zeznok, D., Gilje, F. 
& Bradway, C.  
(2009) 
Alaska 

Living with urinary 
incontinence: 
Experiences of 
women from ´The last 
frontier´.  
Urologic Nursing 

Att undersöka 
kvinnors uppl-
evelser av att 
leva med 
urininkontinens 
och få en bättre 
förståelse för 
deras erfaren-
heter och 
perspektiv  

17 kvinnor i åldern 33-86 
ingick i en kvalitativ 
intervju-studie 
Innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman 
2004 användes 

Sex huvudteman 
visades i resultatet: ” 
att dela hemligheten”, 
”anpassa vardagen”, ” 
Oroa sig över 
läckage”, ”söka efter 
en lösning”, ”möten 
med sjukvårds-
personal” och ” 
lösning av problemet” 

Bra 
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Författare, år, & 
land 

Titel/ Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitetsbedömning 

Andersson, G., 
Johansson, J-E., 
Nilsson, K. & 
Sahlberg- Blom, E. 
(2008) 
 Sverige 

Accepting and 
Adjusting: Older 
women´s experiences 
of living with urinary 
incontinence. 
Urologic Nursing 

Att undersöka 
upplevelser hos 
kvinnor med 
urininkontinens 
som inte önskar 
behandling mot 
besvären 

11 kvinnor i åldern 18-79 
antogs till en kvalitativ 
intervjustudie 
Fenomenologisk analys 
enligt Giorgi & Giorgi 
2003 användes 

Tre huvudteman 
visades i resultatet: 
”Leva med det trots 
svårigheter”, ”andra 
sjukdomar känns 
viktigare” och 
”motvilja till att söka 
vård”  

Bra 

Ling Wai Li, F., Pau 
Le Low, L. & Tze 
Fan Lee, D.  
(2006). 
 Kina 

Chinese women´s 
experiences in coping 
with urinary 
incontinence 
Journal of Clinical 
Nursing 

Att undersöka 
kinesiska 
kvinnors 
upplevelser av att 
leva med 
urininkontinens  

9 kvinnor i åldern 42-77 
antogs till en kvalitativ 
intervjustudie 
Innehållsanalys användes 

Två huvudteman 
visades i resultatet: 
”Kvinnors upplevelse 
av rädsla i samband 
med urininkontinens” 
och ”Strategier för att 
hantera urinin-
kontinens”  

Bra 

Van den 
Muijsenbergh, M. & 
Lagro-Janssen, T. 
(2006) 
Holland 

Urinary incontinence 
in Moroccan and 
Turkish women:A 
qualitative study on 
impact and 
preferences for 
treatmentBritish 
Journal of General 
Practice 

Att undersöka 
marockanska och 
turkiska kvinnors 
upplevelser av att 
leva med 
urininkontinens 
och deras 
inställningar till 
att söka vård. 

30 kvinnor, varav 13 
marockanska och 17 
turkiska i åldern 25-40 
antogs till en kvalitativ 
intervjustudie 
Analyserades genom 
triangulering 

Två huvudteman 
visades i resultatet: 
”Konsekvenser i 
dagliga livet” och 
”förväntningar på 
behandling” 

Bra 



 

Bilaga 2- Valda artiklar till resultatet 4(4) 
 
Författare, år, & 
land 

Titel/ Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitetsbedömning 

MacDonald., C.D & 
Butler L. 
(2007) Canada 

Silent no more. 
Elderly women´s 
stories of living with 
urinary incontinence 
in long-term 
care.Journal of 
Gerontological  
Nursing 

Att undersöka 
äldre kvinnors 
upplevelser av att 
leva med 
urininkontinens 
på ett 
vårdboende 
 

6 kvinnor i åldern 73-94  
år ingick i en kvalitativ 
intervjustudie 
Analyserades genom 
teman 

Tre huvudteman 
visades i resultatet: 
”bryta tystnaden”, 
den fysiska 
konsekvensen av 
urininkontinens”, 
”Urininkontinens i 
mötet med 
vårdkulturen”. 

Bra 

 



 

Bilaga 3 – Innehållsanalys av artiklar 1(3) 
 
Meningsenheter Översättning+Kondens

ering 
Kod Subkategori Kategori 

“.. I can’t explain urine 
leakage; it’s sort of too 
intimate for them-  
it doesn’t exist for them, 
simply.” 
 

Urininkontinens är för 
intimt att förklara. 

Intimt ämne - Att känna skam 

Another difficult part of 
coping with UI was the fear of 
other´s telling them about the 
offensive bodily odour. This 
was described to be more 
shameful and humiliating for 
the participants 

Rädsla för att andra ska 
berätta om deras 
kroppsliga lukt. Detta 
beskrevs vara mer 
skamligt och föröd-
mjukande för kvinnorna  

Rädsla/skäms för 
kroppslukt 

- Att känna skam 

About half of the women did 
not talk to anyone about the 
incontinence, not even with 
their husband, because they 
were ashamed.  

Kvinnorna talade inte ens 
med sin familj om sin 
inkontinens, då de 
skämdes.  

Skäms inför familjen - Att känna skam  

Feelings of shame occupied 
much of the women’s 
narratives. They describe the 
taboo still surrounding UI and 
how that inhibits them from 
speaking freely about it. It´s 
connected to a feeling of 
shame.  

Fortfarande tabubelagt 
att tala fritt om 
urininkontinens. Den är 
ansluten till en känsla av 
skam.  

Tabubelagt ämne - Att känna skam 



 

Bilaga 3 – Innehållsanalys av artiklar 2(3) 
 
Meningsenheter Översättning+ 

Kondensering 
Kod Subkategori Kategori 

Women experienced shame in 
the presence of the family and 
did not talk about UI 

Kvinnor upplevde skam i 
närvaro av familjen och 
ville inte prata om 
urininkontinens 

Skäms inför familjen - Att känna skam 

Some women remembered 
experiences of feeling 
wounded by the way 
healthcare staff treated them 

Kvinnor mindes känslor 
av att ha blivit sårade av 
vårdpersonalen 

Dåligt bemötande av 
vårdpersonal 

- Negativa möten i vården 

In some situations women had 
experiences of being treated 
with nonchalance and of not be 
taking seriously by healthcare 
staff 

Kvinnorna hade 
upplevelser av att ha 
blivit bemötta med 
nonchalans och inte blivit 
tagna på allvar från 
vårdpersonal 

Dåligt bemötande av 
vårdpersonal 

- Negativa möten i vården 

”I wanted to ask her a lot of 
questions, and she wouldn´t 
even talk to me”  

Hade många frågor att 
ställa, men hon ville inte 
ens prata med mig 

Dåligt bemötande av 
vårdpersonal 

- Negativa möten i vården 

”My GP was more 
embarrassed than I was, 
probably because he is an 
elderly male GP and I felt I 
couldn´t talk to him openly 
about the problems I had”  

Läkaren skämdes mer än 
mig. Kände inte att jag 
kunde prata med honom 

Kände inte förtroende 
för läkaren 

- Negativa möten i vården 

One-third of the women felt 
their GP had not taken them 
seriously 

Kvinnorna upplevde att 
deras husläkare inte tog 
dem på allvar 

Kände inte förtroende 
för läkaren 
 
 

- Negativa möten i vården 



 

Bilaga 3 – Innehållsanalys av artiklar 3(3) 
 
Meningsenheter Översättning+ 

Kondensering 
Kod Subkategori Kategori 

“When urine runs down your 
legs it´s a feeling you can´t 
compare to anything else. No, 
there´s nothing you can 
compare it to, there really 
isn´t. 
It´s very, very hard to take, not 
being in control of your body.  

Plågsamt att förklara 
urininkontinens och 
känslan över att inte ha 
kontroll över sin egen 
kropp 

Känslor av att ha 
förlorad kroppskontroll 

- Förlorad kroppskontroll 

”Being in a vulnerable 
situation" means that the 
women had no control over the 
urine leakage and thus felt 
powerless. 

Kvinnorna hade inte 
någon kontroll över sitt 
urinläckage och kände 
sig därmed maktlösa och 
sårbara 

Känslor av att ha 
förlorad kroppskontroll 

- Förlorad kroppskontroll  

“I thought it was part of 
getting old and not really a 
problem”  

Tror det är en del av 
åldrandet och inte ett 
hälsoproblem 

Förstod inte 
anledningen till 
problemet 

- Kvinnornas upplevelse av 
brist på kunskap  

”I mean I have to try to figure 
this out all by myself like some 
professional or something…” 

Hitta en lösning på egen 
hand som en expert eller 
liknande 

Förstod inte 
anledningen till 
problemet 

- Kvinnornas upplevelse av 
brist på kunskap  

The nine women who had been 
referred to a physiotherapist 
had stopped going: they did 
not understand the reason for 
the exercises.  

De nio kvinnor som blivit 
hänvisade till en 
sjukgymnast hade slutat gå 
dit: de förstod inte 
anledningen till träningen. 

 

Förstod inte 
anledningen till 
träningen 

- Kvinnornas upplevelse av 
brist på kunskap  



 

Bilaga 4 – Artikelsökning 
Databaser 
 

Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

CINAHL 
 

Urinary incontinence AND 
Feelings 

4 0 

CINAHL Urinary incontinence AND 
Experience  

25 3 

CINAHL Urinary incontinence AND Quality 
of life  

98 2 

CINAHL Urinary incontinence AND 
Coping  

11 3 

LIBHUB Urinary incontinence AND 
Women AND Experience  

164 0 

LIBHUB Urinary incontinence AND 
Women AND Quality of life  

551 - 

LIBHUB Urinary incontinence AND 
Women AND Quality of life AND 
coping 

7 0 

LIBHUB Urinary incontinence AND 
Women AND Coping  

15 0 

LIBHUB Urinary incontinence AND 
Women AND feelings 

10 1 
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