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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Urininkontinens (UI) är ett folkhälsoproblem och det är cirka 50 miljoner 
människor i världen som är drabbade. Det är vanligare hos kvinnor jämfört med män och 
anses öka med åldern. UI innebär stora samhällskostnader och förväntas stiga i takt med att 
antalet äldre ökar i samhället. Även kvinnors sociala liv påverkas samt det sexuella samlivet. 
En del kvinnor känner frustration av sitt lidande. UI beskrivs som ett skamfyllt ämne och 
hindrar vissa kvinnor från att söka vård. 

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. 

Resultat: Resultatet från de 20 inkluderade kvalitativa studierna visar på hur kvinnor 
upplever sina konsekvenser av deras UI samt de barriärer som finns i mötet med 
distriktssköterskan och vården. Vissa kvinnor valde att acceptera sin UI och andra tyckte att 
det var svårt att leva med det. Flertalet negativa känslor framkom såsom skam, skuld samt 
lidande. UI inverkade på kvinnornas sociala liv, där de på olika sätt begränsades. Det sexuella 
samlivet berördes och påverkade kvinnorna, oftast negativt. Några kvinnor kände sig 
negligerade av vårdpersonal och en del kvinnor upplevde begränsningar av språket i samband 
med kontakt med vården. 

Slutsats: Distriktssköterskan möter kvinnor som lider av UI och det är betydelsefullt att ha 
kunskap och förståelse för kvinnornas upplevelser. Genom att distriktssköterskan får insikt för 
kvinnornas problem kan ett samtal leda till att symtomen tas upp och kvinnan får hjälp att 
hantera UI. 

Nyckelord: distriktssköterska, kvinnor, känslor, upplevelser, urininkontinens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: Urinary incontinence (UI) is a public health problem; approximately 50 million 
people in the world suffer from it. UI is more common in women, and the risk of UI is 
considered to increase with age. UI causes high costs for society, and the number of affected 
people is expected to increase as the number of elderly people increases in society. Women’s 
social life, as well as the sexual intimacy were also affected. Some women feel frustrated 
about their suffering. UI is described as a shameful affliction, which prevents some women 
from seeking medical treatment.  

Purpose: aim was to describe women's experiences of living with urinary incontinence.  

Method: A systematic literature study with descriptive design. 

Result: The results from the included 20 qualitative studies describe how women experience 
the consequences of their UI, and the barriers that exist in the meetings between patients, 
district nurses and other health care professionals. Some women chose to accept their UI, 
while other thought it was harder to live with. Several negative emotions such as shame, guilt 
and suffering were reported. Also, UI was reported to affect women’s social life, as it got 
restricted in different ways. Moreover, women´s sexual intimacy was affected, which most 
likely impacted the women negatively. Some women felt neglected by health care staff, and 
some experienced language limitations when contacting health care institutions.  

Conclusion: District nurses meet women who suffer from UI, and it is important for them to 
have knowledge and understanding of women’s experiences. This knowledge and 
understanding can generate more candid discussions about UI. This way women can get help 
with their UI.  

Keywords: district nurse, emotions, experiences, urinary incontinence, women  
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INLEDNING 

Urininkontinens (UI) anses vara ett stort folkhälsoproblem. Oavsett UI:s inverkan på det 
vardagliga livet söker flertalet människor inte hjälp. En trolig orsak är skam då det ses som ett 
tabubelagt ämne och mörkertalet anses vara stort (Milsom, 2010). Distriktssköterskans roll är 
betydelsefull för att fånga upp patienter med UI i god tid eftersom det finns effektiva och 
vedertagna behandlingsmetoder att tillämpa. 

 

BAKGRUND 

Urininkontinens 

UI definieras av International Continence Society [ICS], (2005) som ofrivilligt urinläckage. 
De tre vanligaste varianterna av UI är: ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och 
blandinkontinens. Ansträngningsinkontinens uppkommer vid ökat tryck mot bäckenbotten och 
utlöses vid till exempel nysning, skratt och hosta. Trängningsinkontinens innebär ofrivilligt 
urinläckage som uppstår plötsligt i samband med kraftig trängning (Jayna, Holroyd-Leduc, 
Sharon & Straus, 2004). Att ha en kombination av ansträngningsinkontinens och 
trängningsinkontinens är vanligt bland äldre och kallas då för blandinkontinens 
(Athanasopoulos & Perimenis, 2009). 

 
Det finns flera riskfaktorer till UI varav en dominerande riskfaktor är ålder (Hale, Grogan & 
Willot, 2009; Nazarko, 2010). Andra riskfaktorer för att få UI är bland annat graviditet och 
övervikt (Milsom et al., 2009) vilket beror på högre tryck mot buken och bäckenbotten (Izci et 
al., 2009). Svaghet i bäckenbotten är ytterligare en riskfaktor som kan uppstå efter en vaginal 
förlossning (Edlund, Fall & Peeker, 2012). Ytterligare riskfaktorer är ischemisk hjärtsjukdom, 
diabetes, neurologisk sjukdom, kognitiv svikt, ärftliga faktorer, hysterektomi, 
övergångsåldern, depression, urinvägsinfektioner, rökning, fysisk aktivitet och ökat 
dryckintag (Milsom et al., 2009). 
 

UI beskrivs som ett folkhälsoproblem och uppskattas drabba cirka 50 miljoner människor i 
världen (Milsom, 2010). I en studie av Beji (2010) framkom det att så många som 250 
miljoner människor i världen påverkades av UI. Övervägande del av personer som drabbas av 
UI är kvinnor (Andersson, Johansson, Sahlberg-Blom, Pettersson & Nilsson, 2005; Statens 
beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). Prevalensstudier från Sverige har funnit 
att omkring 40 % av de äldre hade UI (SBU, 2013). Risken att drabbas ökade med stigande 
ålder från 3-5 % i 20 års ålder, 10 % i 40 års ålder och 12 % vid 50 års ålder. Vid 80 års ålder 
var prevalensen 25 % (Milsom, 2010). 
 

UI genererar en stor samhällskostnad vilken förväntas stiga då andelen äldre personer ökar i 
vårt samhälle. Enligt en studie av Moore et al. (2003) var de största utgifterna för UI 
behandlingsprogram och det beskrevs att det var mer kostnadseffektivt när kvinnorna fick 
träffa en inkontinenssjuksköterska än en läkare. I Sverige beräknades år 2012 att total 
kostnaderna för UI var cirka 3,4- 5,4 miljarder kronor. Kostnaden omfattar till stor del 
inkontinenshjälpmedel och det är därför viktigt med förebyggande insatser eftersom det är 
äldre som står för den större delen av hjälpmedelskostnaden (SBU, 2013). 
 
Utredning och behandling 
Det är viktigt att erbjuda alla kvinnor utredning och behandling mot UI (SBU, 2013) eftersom 
det finns behandling som både botar eller minskar UI och förbättrar livskvaliteten för den 
drabbade (Stenzelius, et al., 2015). Utredningen är grunden för en effektiv behandling (SBU, 
2013) och syftar till att utreda vilken typ av inkontinens patienten har och eventuella 
bakomliggande orsaker såväl som att utesluta andra sjukdomstillstånd (Region Örebro Län 
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[RÖL], 2013). 

De vanligaste behandlingarna för UI är blåsträning (Sanders & Bray, 2013), 
bäckenbottenträning (BBT), (Fan, Chan, Law, Cheung & Chung, 2013) samt farmakologisk 
behandling (Rantell, 2015) eller kirurgisk behandling (Smith, Bevan, Douglas & James, 
2013). Blåsträning är en behandling som syftar till att öka tömningsintervallen för att 
urinblåsan ska töjas ut och rymma mer urin. Ett schema upprättas för vilka tider kvinnorna 
ska gå på toaletten (Ostaszkiewicz, Chestney & Roe, 2004; RÖL, 2013). För en del äldre 
personer kan toalettassistens vara en viktig del för att undvika urinläckage då de får hjälp till 
toaletten på förutbestämda tider (SBU, 2013). 

I en metaanalys hade 95 % av kvinnorna botande effekt av BBT och behandlingen påvisade 
även en förbättring av kvinnornas sexuella samliv eftersom urinläckaget minskade under 
samlag (Dumoulin, Hay-Smith, Habée-Séquin & Mercier, 2015). BBT är förstabehandlingen 
vid ansträngningsinkontinens där musklerna i bäckenbotten tränas och stärks (Hanzaree & 
Steggall, 2010). BBT är en effektiv behandling vid UI (Bø & Hilde, 2013).  

De vanligaste farmakologiska behandlingarna mot UI är antikolinergika och antimuskarina 
läkemedel. De minskar antalet urinläckage och reducerar antalet toalettbesök (Rantell, 2015). 
Läkemedelsbehandling för UI kan ha en betydande effekt på trängningsläckage hos kvinnor 
(Samuelsson et al., 2015). Däremot finns flera dokumenterade biverkningar till antikolinerg 
läkemedelsbehandling som muntorrhet, förstoppning, dimsyn, torra ögon, dåsighet, svårighet 
att tömma blåsan samt hudreaktioner. Vid läkemedelsbehandling bör det kombineras med 
konservativbehandling såsom blåsträning för att få en fullständig effekt (Rantell, 2009). 

Den vanligaste kirurgiska behandlingen mot ansträngningsinkontinens är Tension-free Vaginal 
Tape (TVT) som går ut på att stabilisera urinröret. I en studie av Liapis, Bakas & Creatsas, 
(2008) framkom det att 82 % av kvinnorna med UI hade god och botande effekt av TVT.  

 
Kultur och religion 
UI förekommer över hela världen och kan ses i många olika kulturer (El-Azab & Shaaban, 
2010; Kang & Crogan, 2008; van den Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 2006). Både religion 
och kultur kan påverka de drabbade kvinnorna i betydande utsträckning (van den 
Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 2006). Vissa kulturer har även ett mer familjecentrerat 
synsätt vilket påvisades i studie utförd i USA på koreanska kvinnor. Hela familjen blev 
involverad av kvinnans UI, detta för att undvika att stå ensam med urinläckaget (Kang & 
Crogan, 2008). I en studie från Egypten beskrevs det att 80 % av kvinnorna med UI aldrig 
sökte rådgivning för sina problem. Anledningen till det var att flertalet av kvinnornas män 
ogillade att de sökte vård för urinläckagen (El-Azab & Shaaban, 2010). 
 

Mötet med vården 

När begreppet vårdpersonal används i denna litteraturstudie kan det innefatta läkare, urolog, 
uroterapeut, distriktssköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och undersköterska.  
Distriktssköterskor i vården ska förebygga förekomsten av sjukdomar eller personskador samt 
lindra lidandet utifrån ett holistiskt perspektiv som involverar samhälle, närmiljö och individ. 
Arbetet kräver mångkulturell kunnighet, förmågan att arbeta självständigt och ett 
professionellt ansvar för att kunna genomföra omväxlande arbetsuppgifter 
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 
 

Det är av betydelse att kvinnorna erbjuds hjälp i tid och får adekvat information om UI 
(Lepire & Hatem, 2007). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 § är målet 
att ge god vård på lika villkor och en god hälsa för hela befolkningen. Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a § nämner även att det är av betydelse att vården ska 
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ha god kvalitet samt vara lättillgänglig. Dock söker inte majoriteten av de med UI vård 
(Hägglund, Walker-Engström, Larsson & Leppert, 2003) vilket bland annat kan bero på 
inställningen till att UI är en del av ett normalt åldrande och okunskap om att hjälp finns att 
tillgå (El-Azab & Shaaban, 2010). Studier har funnit att även vårdpersonal såg UI som en del 
av åldrandet och att sjuksköterskan saknade kunskap om UI (Ehlman et al, 2012; Yuan & 
Williams, 2010). I flera studier uttrycktes önskningar om utbildningsbehov från vårdpersonal 
inom ämnet UI (Albers-Heitner et al., 2011;Yuan & Williams, 2010). 

En studie visade att inkontinensmottagning var effektivt då kvinnorna fick komma på en 
planerad mottagning hos sjuksköterskan för sin UI. I studien framhölls vikten av att 
sjuksköterskan hade ett öppet förhållningssätt för att få kvinnorna att samtala om sitt 
urinläckage. Vid besöket gavs råd om BBT och inkontinensprodukter kunde förskrivas om 
önskan fanns hos kvinnorna. Vid behov kontaktade sjuksköterskan läkare eller sjukgymnast 
för vidare utredning och behandling (Hägglund, 2010). Från en annan studie framkom det att 
sjuksköterskor som var specialiserade på inkontinens hade en önskan att kunna ge bättre 
information, stöd och motivera kvinnorna med UI (Albert-Heitner et. al., 2011). 

  
Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
Litteraturstudiens omvårdnadsteoretiska perspektiv är lidande och kommer från 
omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson. I teorin beskrivs det hur en patients lidande kan 
lindras av vårdpersonal och att människan där med kan växa genom lidandet. Det är av 
betydelse att patienten ska känna sig välkommen, vara delaktig och få svar på egna frågor för 
att ängslan och oro ska kunna minskas. Att eliminera det onödiga lidandet bör eftersträvas 
genom att bekräfta patientens värdighet och visa respekt. Livets mening och lidandet hör ihop 
och är en del av livet (Eriksson, 1994/2006).  
 
Lidandet är ett problem för människor i alla åldrar och kan ge sitt uttryck exempelvis genom 
handlingar, ord och gester (Wiklund-Gustin, 2014). Ofta hade patienter en önskan om att 
samtala med någon om sitt lidande (Morsé, 2001) vilket ger en möjlighet att en bekräftelse av 
lidandet kan ske (Eriksson, 1994/2006). 

I en amerikansk studie beskrevs det hur hela familjen blev påverkad av kvinnornas lidande till 
följd av UI. Kvinnorna led i tystnad inom familjen istället för att söka hjälp på grund av 
skamkänslor vilket i sin tur kunde påverka kvinnornas livskvalitet (Kang & Crogan, 2008). 

Det är av betydelse att sjuksköterskan är lyhörd och respekterar kvinnornas lidande eftersom 
lidandet kan se olika ut från person till person. En del människor har besvärliga fysiska 
smärttillstånd utan att anse att de lider medan andra kan känna ett stort lidande utan att det 
finns en fysiologisk orsak (Wiklund-Gustin, 2014). Många kroniska sjukdomar medför 
lidande och kan också se olika ut (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). 

I en studie beskrev sjuksköterskorna att det var av stor betydelse att vara ödmjuk och känna 
medkänsla som vårdpersonal. Det kan leda till att patienten får möjlighet att bevara sin 
värdighet (Thorup, Rundqvist, Roberts & Delmar, 2012). Det framkom att det var viktigt att 
sjuksköterskan hade förmågan att se patienter som lider för att kunna hjälpa och stötta dem 
(Wiklund-Gustin, 2014). Samtidigt som sjuksköterskan måste vara professionell som vårdare i 
mötet med patienten (Thorup, Rundqvist, Roberts, Delmar, 2012). 

En person kan lida både andligt och själsligt. Lidandet kan orsakas av upplevelser som skuld, 
skam och förnedring som personen kan känna i förhållande till behandling eller sjukdom. 
Skam beskriver en känsla hos personen, förnedring är många gånger kopplad till en 
upplevelse i relation till andra. Skuld beskriver en händelse som uppstår när en person brutit 
mot särskilda gränser. En del människor utsätts för skuld, skam och förnedring i vården 
särskilt inom gynekologin där vårdpersonal gör intrång i personens mest intima region. Det 
kan i sin tur medföra lidande för personen (Eriksson, 1994/2006). 
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Problemformulering 
UI är ett globalt problem som förekommer i hela världen och bland olika kulturer. Problemet 
kommer att öka då det är vanligare hos äldre och att den äldre befolkningen ökar. Det finns 
kunskap om UI; förekomsten, besvären, behandlingar och möjliga hjälpmedel som kan 
tillämpas. Att studera kvinnornas upplevelser kan öka distriktssköterskans kunskaper och en 
ökad möjlighet till ett bättre omhändertagande.  

SYFTE 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens.   
 
METOD 

Vald forskningsmetod är en litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design.    
 

Flödesschema har använts, se figur 1.  

 

                                                                                                                                                                                                                 
Figur 1. Flödesschema fritt översatt från Polit och Beck (2012, s. 96). 
 

Sökstrategi 
Utifrån flödesschemat formulerades frågor om varför studien skulle utföras och till vilken 
nytta. De databaser som valdes för studien var Cinahl, Medline och PsycINFO (se bilaga 1). 
Sökorden identifierades utifrån nyckelord i syftet. I Cinahl användes Cinahl Headings och i 
Medline användes Medical Subject Headings (MeSH-termer). Ämnesorden som användes 
var ”Urinary Incontinence”, ”Adaptation Psychological”, ”Attitude to Health”, ”Emotions” 
och ”Life Change Events” med utökningen explode (+) på varje sökord för att få ett större 
resultat. I Medline gick det dock inte att använda explode (+) på sökordet ”Life Change 
Events”. Dubbletter av studier togs bort från databasen Cinahl eftersom de fanns med i 
Medline. I databasen PsycINFO användes ämnesorden ”Urinary Incontinence” 
och ”Emotions” dock gick det inte att använda utökningen explode (+) på ordet ”Urinary 
Incontinence”. En fritext sökning gjordes av sökordet experience*. I samtliga databaser 
användes den booelska operatorn OR och AND. Begränsningar som användes i databaserna 
var att studierna skulle vara skrivna på engelska, peer rewied granskade, publicerade åren 
2005-2015 och att deltagarna skulle vara kvinnor. I databasen Cinahl användes 
åldersbegränsningarna All adult och i Medline användes all adult: 19+years och slutligen 
användes åldersbegränsning 18 years and older i PsycINFO (se bilaga 1). 
 
Urval 
Inklusionskriterier var kvalitativa studier vilket skulle handla om kvinnor >18 år och deras 
egna upplevelser av UI. Exklusionskriterier var anhörigas upplevelser av UI, behandling, 

1.) Syfte formuleras. 

2.) Utforma 
sökningsstrategi, välj 
databaser, identifiera 

nyckelord. 

3.) Sök, identifiera och 
hämta potentiella primära 

källmaterial. 
Dokumentera sökningen, 

beslut och åtgärder.

4.) Screena källor för 
relevans och lämplighet. 
Rensa bort olämpliga 

studier. 

5.) Läsning av studier i sin 
helhet.

.

6.) Sammanfatta, koda 
information från 

studierna.

7.) Kritiskt utvärdera 
studierna.

8.) Analysera, intergrera 
information och sök för 

teman.

9.) Förbered syntes , 
kritisk sammanfattning.
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män, bedömningsinstrument, kirurgi, läkemedel, kvantitativa studier, review studier och 
studier som inte svarade på syftet. Totalt 106 dubbletter från Medline valdes bort i sökningen 
från Cinahl. I PsycINFO fanns det sex dubbletter från Medline som togs bort manuellt. 
Resultatet av litteraturstudien bygger på sökningar i de valda databaserna. Det uppkom totalt 
792 studier, samtliga titlar lästes igenom och 73 studier valdes till urval 1. I urval 2 lästes 
studiernas abstract och 40 studier valdes ut. I urval 3 utfördes en helhets läsning av studierna 
och det resulterade i 22 studier. Efter överväganden exkluderades 2 studier varav den ena 
fokuserade mer på kvinnornas ryggmärgsskada än UI. Den andra studien exkluderades på 
grund av att resultatet bestod av sammanslagna läckage från både urin och faces. Resultatet i 
denna litteraturstudie består av 20 studier (se bilaga 2,3), se figur 2. 
 

 

 

   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Figur 2. Flödesbeskrivning över urvalsprocess. 

 

Värdering       
Granskning och värdering av studierna utfördes enligt en granskningsmall (Örebro universitet, 
2015) (se bilaga 4). Granskningsmallen användes vid granskningen för att stödja och värdera 
kvalitén på de valda vetenskapliga studierna. De kvalitativa studierna värderades efter 
vetenskaplig relevans och redighet, urval och procedur, analys, resultat/fynd och kritiskt 
förhållningssätt. Varje studie fick poäng för varje fråga där ja innebar 1 poäng, nej, oklart och 
ej tillämpligt står för 0 poäng. För att få hög kvalitet på studien krävdes 26 poäng av 32 
möjliga. Totalsumman av poängen omvärderades sedan i procentform. En tregradig gradering 
utfördes av granskningsmallens frågor, hög kvalitet 80-100 procent, medel 60-79 procent och 
låg 50-59 procent. Antalet funna studier med hög kvalité var 12 stycken och medelhög kvalité 
8 stycken. Resultatet inkluderade studierna med hög- och medel kvalité (se bilaga 5). Hänsyn 
togs till de kvalitativa studiernas objektivitet, trovärdighet och överförbarhet (Polit & Beck, 
2012). Resultatet av studiernas innehåll sammanställdes tillsammans i en artikelmatris (se 
bilaga 2) för att tydliggöra studiernas syfte, resultat och design. 
 
 
Dataanalys 
Analysen av studierna har gjorts enligt manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (2004). Studiernas resultat lästes igenom enskilt flera gånger och med noggrannhet 
för att få en bra insikt och helhetsbild. Materialet från studierna genomlästes sedan 
tillsammans, texten delades in i meningsenheter som bestod av fraser och ord. Kondensering 

 

40 studier valdes till urval 
2 

719 exkluderades 
utifrån titlar           2 studier 

exkluderades från 
urval 3 

 

73 studier 
valdes till 

urval 1 

      

 

            22 studier valdes 
till urval 3 

           

18 studier 
exkluderades 
efter helhets 

läsning 

 
 

33 studier 
exkluderades 

utifrån läsning 
av abstract 

             20 studier valdes ut 
och kvalitetsgranskades 

     792 titlar lästes 
igenom 
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utfördes tillsammans vilket betyder att förtätning sker utan att förändra essensen. 
Meningsenheterna kodades gemensamt för att hitta likheter och skillnader. Subkategorier 
bildades och slutligen uppkom kategorier (ibid.). En tabell gjordes över analysprocessen för 
att förtydliga meningsenheter, kondensering, subkategorier och kategori (se tabell 1). 
 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocess över meningsenheter, kondensering, subkategorier och 
kategori. 
 

Meningsenheter Kondensering Subkategori Kategori 
Jag accepterar att leva med 
UI, kan inte se det som ett 
problem.  

Kan inte se UI som ett 
problem.  

Acceptans av UI.  
 
 
 
 
Konsekvenser för 
kvinnan av UI 

Jag blir upprörd och mår 
inte bra. Jag blir generad 
och irriterad! UI är hemskt! 

Negativa känslor som 
upplevs på grund av UI. 

Negativa känslor och 
dess påverkan. 

Jag gick aldrig utanför 
hemmet. Jag slutade att 
besöka mina släktingar och 
andra människor 
runtomkring. Jag förlorade 
en massa saker. 

Går aldrig utanför hemmet, 
slutar besöka nära vänner, 
förlorade saker. 

Påverkan på det sociala 
livet. 

Jag känner mig distraherad 
eftersom jag kämpar för att 
hålla emot urinen under 
samlag.  

Distraherad och kämpar för 
att inte läcka under samlag. 

Påverkan på sexuallivet. 

Han sa att jag gick igenom 
klimakteriet och att det var 
normalt, han fick mig att 
känna som att ”vad klagar 
du på kvinna, det är bara att 
gå vidare”. 

Kvinnan känner sig 
diskriminerad och 
negligerad av läkare.  

Kvinnans upplevelse av 
vårdpersonal. 

 
 
 
Barriärer i vården 

När vi vill gå till läkare 
eller någon annanstans kan 
vi inte läsa och skriva 
svenska, så det är svårt för 
oss. En tolk måste komma. 

Önskan att gå till läkare 
men upplever 
kommunikationssvårigheter. 

Språkliga begränsningar. 

 

 

Etiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen ska studierna ha granskats av etiskt kommitté. Deltagandet 
ska vara frivilligt och anonymt. De har rätt att avsluta sin medverkan utan konsekvenser. De 
har även rätt till att lämna informerat samtycke till forskningen och deltagarna ska inte 
utsättas för skada (World Medical Association, 2015). Etikprövningslagen (SFS 2003:460), 1 
§, finns för att skydda den enskilda individen i samband med forskning. I litteraturstudien var 
studierna etiskt godkända av etisk kommitté alternativt genomgått fördjupade övervägningar 
av etisk karaktär. Tre studier hade inget godkännande av etisk kommitté. De valdes ändå att 
inkluderas till litteraturstudien eftersom att de hade medgivande formulär alternativt ett etiskt 
resonemang. Litteraturstudiens etiska förhållningssätt omfattade att resultatet inte fick 
förvanskas, genom att inte inneha någon föreställning av texten innan tolkning utfördes. 
Följande på grund av att resultatet inte skulle kunna påverkas av egna tolkningar. Inga studier 
har uteslutits med avsikt för att påverka resultatet. 
 
 
RESULTAT 
Litteraturstudiens resultat består av 20 vetenskapliga studier som delats in i sex subkategorier 
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och två kategorier. Resultatet visar att UI får konsekvenser för kvinnorna och att det finns 
barriärer i vårdmötet (se bilaga 6). 

 

Tabell 2. Översikt på subkategori och kategori. 

Kategori  Subkategori
Konsekvenser för kvinnan av UI  Acceptans av UI 

Negativa känslor och dess påverkan 

Påverkan på det sociala livet 

Påverkan på sexuallivet 

Barriärer i vården  Kvinnans upplevelse av vårdpersonal 

Språkliga begränsningar 

 

Konsekvenser för kvinnan av UI 

Acceptans av UI 

En del kvinnor upplevde UI som ett mindre problem vilket de hade kontroll över, det 
medförde att de inte sökte vård. De trodde att det skulle gå över av sig själv eller var en del av 
åldrandet (Akyuz, Kok, Kilic & Guvenc, 2014; Andersson, Nilsson, Johansson & Sahlberg-
Blom, 2008; Bradway, 2005; Doshani, Pitchforth, Mayne & Tincello, 2007; Higa, Chvatal, de 
Moraes Lopes & Turato, 2011; Li, Low & Lee, 2007a; Li, Low & Lee, 2007b). 

Många kvinnor accepterade UI, de lärde sig att leva med det och upplevde att det var en del 
av deras liv. Vissa kvinnor kände att de kunde hantera situationen och att de kunde tala öppet 
om läckaget (Andersson et al., 2008; Bradway, 2005; Hayder & Schnepp, 2010; Hägglund & 
Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006). Några yngre 
kvinnor ansåg att symtomen var mindre hos dem jämfört med äldre kvinnor som använde 
inkontinensskydd (Li et al., 2007b). En del kvinnor upplevde att de önskade få hjälp med UI 
om besvären skulle bli värre (Hägglund & Wadensten, 2007). En annan kvinna försökte tänka 
positivt på framtiden i hopp om att det skulle finnas en lösning på problemet (Bradway, 2005). 

 

Negativa känslor och dess påverkan 

I flera studier framkom att kvinnorna upplevde skuld, skam och ångest av att leva med UI 
(Akyuz et al., 2014; Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom, 2009; Andersson et al., 
2008; Gjerde, Rortveit, Muleta & Blystad, 2013; Hamid, Pakgohar, Ibrahim & Dastjerdi, 
2015; Higa et al., 2011; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007; Li et al., 
2007a; Li et al., 2007b; Pakgohar, Hamid, Ibrahim & Vahid-Dastjerdi, 2015). Kvinnorna 
upplevde att deras situation var svår på grund av UI och i flera studier uttryckte kvinnorna 
ledsamhet och bedrövelse. UI var tidskrävande och försatte kvinnorna i extra jobb såsom ökad 
tvätt av kläder (Akyuz et al., 2014; Bradway, 2005; Delarmelindo et al., 2013a; Gjerde et al., 
2013; Hamid, et al., 2015; Hägglund & Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006; 
Pakgohar et al., 2015). 

Vissa kvinnor upplevde lidande i tysthet (Doshani et al., 2007; Komorowski & Chen, 2006; 
Pakgohar et al., 2015; Zeznock, Gilje & Bradway, 2009). Det framkom i flera studier att UI 
hade en negativ inverkan på deras självkänsla och livskvalitet, då det kändes genant och 
obehagligt att lukta urin och att känna sig våt (Akyuz, 2014; Andersson et al., 2008; Bradway, 
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2005; Bradway & Strumpf, 2008; Delarmelindo et al., 2013a; Gjerde et al., 2013; Hamid et 
al., 2015; Hayder, 2012; Higa et al., 2011; Hägglund & Ahlström, 2007; Li et al., 2007a; Li et 
al., 2007b; MacDonald & Butler, 2007; Pakgohar et al., 2015; Zeznock et al., 2009). I två 
studier framkom det att kvinnorna hatade att vara inkontinenta (Bradway, 2005; Pakgohar et 
al., 2015). 

Flera studier beskrev att kvinnorna förlorade kontrollen på grund av UI då de läckte urin 
vilket upplevdes speciellt besvärligt vid hosta och förkylning (Andersson et al., 2008; 
Bradway, 2005; Delarmelindo et al., 2013a; Hayder & Schnepp, 2010; Hägglund & Ahlström, 
2007; Li et al., 2007a; Li et al., 2007b; MacDonald & Butler, 2007). Kvinnorna upplevde 
även andra negativa faktorer som hudproblem och störd sömn (Hamid et al., 2015; 
MacDonald & Butler, 2007). 

En del kvinnor upplevde UI som att gå tillbaka till barndomen vid användning av blöjor 
(Andersson et al., 2008; Delarmelindo et al., 2013a; Gjerde et al., 2013; Hamid et al, 2015; 
Hägglund & Ahlström, 2007; MacDonald & Butler, 2007; Pakgohar et al., 2015). I en studie 
av Pakgohar et al. (2015) beskrev kvinnan UI som ett avskyvärt monster: 

 

       ( Nushin) “said that she was afraid and described UI as a heinous monster” (Pakgohar et al., 2015, s. 90). 

 

En kvinna beskrev en önskan om att få dö då det fanns en motvilja att leva med UI (Hamid et 
al., 2015), en annan kvinna kände sig redan död (Gjerde et al., 2013). Flera studier beskrev att 
kvinnorna upplevde att symtomen skulle förvärras med åren vilket gjorde att de kände en oro 
och rädsla inför framtiden (Andersson et al., 2008; Gjerde et al., 2013; Hamid et al., 2015; Li 
et al., 2007b; Pakgohar et al., 2015). 

 

Påverkan på det sociala livet 

En del kvinnor beskrev att UI medförde svårigheter i det sociala livet vilket kunde resultera i 
att de inte gick utanför hemmet (Akyuz et al., 2014; Andersson et al., 2008; Andersson et al., 
2009; Doshani et al., 2007; Gjerde et al., 2013; Hamid et al., 2015; Komorowski & Chen, 
2006). De slutade även att besöka vänner då de kände sig begränsade och osäkra på vissa 
platser i rädsla att läcka urin (Delarmelindo et al., 2013a; Gjerde et al., 2013; Hamid et al., 
2015; Komorowski & Chen, 2006; MacDonald & Butler, 2007). I en studie av Hamid et al. 
(2015) gjordes även begränsningar med shopping, resor och picknick. Flera kvinnor kände sig 
rädda att gå på släktträffar och ceremonier då de inte ville läcka urin och smutsa ner andras 
föremål eller möbler.  

Kvinnor med muslimsk tro var rädda för att lukten av urin skulle göra att 
familjemedlemmarna inte accepterade dem. Det väckte mycket upprörda känslor hos 
kvinnorna då UI påverkade dem att utöva sin religion eftersom de hade svårt att be på grund 
av orenhet. Även pilgrimsfärden var ett hinder för kvinnan på grund av UI (Hamid et al., 
2015). En annan kvinna beskrev att hon inte kunde klättra upp på berget för att se 
buddisttemplet i rädsla för läckage (Komorowski & Chen, 2006). I en studie av Delarmelindo 
et al. (2013a) beskrevs oro att gå på gudstjänster, mottagningar och högtider i rädsla för att 
inte hinna till toaletten i tid. I flera studier beskrev kvinnorna att det var svårt att prata med 
andra om UI (Higa et al., 2011; Hägglund & Wadensten, 2007; Zeznock et al., 2009) dock 
framkom det i en annan studie att kvinnorna gärna önskade tala om UI för att övervinna tabun 
(Doshani et al., 2007). 

På arbetsplatsen kände sig kvinnorna begränsade relaterat till UI, det fanns en önskan om att 
arbetsplatsen skulle ha många toaletter för att underlätta kvinnans urinläckage. Samtidigt 
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upplevdes det svårt att finna en plats att byta sina kläder på om ett urinläckage skulle ske 
(Komorowski & Chen, 2006; Li et al., 2007b; Zeznock et al., 2009). Några upplevde att de 
levde i beredskap och planerade sin arbetsdag efter UI (Hägglund & Ahlström, 2007). 

Kvinnorna upplevde fysiska begränsningar på grund av UI då de kände sig otrygga med att gå 
ut och motionera, dansa och simma (Delarmelindo et al., 2013a; Hamid et al., 20015; 
Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006; 
MacDonald & Butler, 2007). Oftast undvek kvinnan aktiviteterna utomhus på grund av att de 
inte hade närhet till toalett (Doshani et al., 2007). 

Några önskade inte diskutera UI i närvaro av sina män på grund av att de skämdes (Akyuz et 
al., 2014; Andersson et al., 2009; Gjerde et al., 2013; Hamid et al., 2015). Kvinnor beskrev att 
UI som jobbigt och önskade stöttning från maken (Akyuz et al., 2014; Bradway & Strumpf, 
2008; Gjerde et al., 2013; Hayder, 2012; Higa et al., 2011). I två studier framkom att några 
kvinnor upplevde att det var bra att inte ha någon partnerrelation för att slippa alla problem 
som det kunde medföra i ett förhållande (Delarmelindo et al., 2013a; Hayder, 2012).  

En del kvinnor vågade inte berätta om urinläckaget för sina anhöriga (Gjerde et al., 2013; 
Hayder, 2012; Pakgohar et al., 2015). Ett fåtal kvinnor beskrev sig själva som offer för 
familjen och samhället (Bradway, 2005), de uttryckte att om någon skulle känna till deras 
läckage skulle de säga kränkande kommentarer, vilket bekymrade kvinnorna (Gjerde et al., 
2013; Hayder & Schnepp, 2010; Li et al., 2007a; Li et al., 2007b). En annan farhåga som 
kvinnan kände var att bli allt mer vårdkrävande för familjen när symtomen förvärrades 
(Hamid et al., 2015). 

 

Påverkan på sexuallivet 

UI gav begränsningar hos kvinnorna i det sexuella samlivet vilket påverkade dem negativt. 
Vissa kvinnor beskrev att de kände sig smutsiga vid samlag (Akyuz et al., 2014; Hamid et al., 
2015; Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006). En annan kvinna beskrev 
dock att urinläckaget inte berörde den sexuella relationen (Hayder, 2012). Rädsla och ångest 
upplevdes när kvinnorna tänkte på läckage i samband med samlag, de spände sig och försökte 
då hålla emot läckaget. Det gjorde i sin tur att kvinnorna fick ont att kände sig distraherade 
och obekväma (Akyuz et al., 2014; Delarmelindo et al., 2013a; Gjerde et al., 2013; Hamid et 
al., 2015). 

 

“I feel distracted because I struggled to keep my urine during intercourse with my husband., I do 
not feel comfortable. This puts me in a difficult situation, I have pain and it hurts. My world 
turns upside down...(Case 2, age 44)” (Akyuz et al., 2014, s. 28). 

 

Motsatsen finns dock beskrivet av Bradway och Strumpf (2008) där en av kvinnorna inte 
berördes vid läckage i samband med orgasm. 

( …. ) ”My husband does because when I have an orgasm, I pee. And I have to put a towel 
underneath so the bed doesn´t get totally wet…It doesn´t bother me ( …. )” (Bradway & 
Strumpf, 2008, s. 126). 

 

Barriärer i vården 

Kvinnans upplevelse av vårdpersonal 

I en studie av Li et al. (2007b) beskrevs önskemål om att klara sig själv och att hitta lösningar 
av urinläckaget utan att få hjälp från vårdpersonal. Kvinnorna kände hopp om återhämtning i 
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samband med att de sökte hjälp (ibid.). Några kvinnor beskrev att de kände rädsla och misstro 
från läkare med en annan religion än de själva tillhörde. Därför önskade kvinnorna läkare med 
samma etniska bakgrund relaterat till förståelse för kulturella frågor och för att underlätta 
kommunikationen. Det fanns tidigare erfarenheter hos kvinnorna att läkare diskriminerat dem 
då de hade annan tro än dem själva (Andersson et al., 2009; Doshani et al., 2007). 

Några kvinnor skämdes om det var en manlig doktor och tyckte att det var pinsamt att klä av 
sig kläderna. En del kvinnor önskade läkare med samma kön eftersom att kvinnorna tyckte att 
de hade samma kroppsuppfattning och förståelse för kvinnliga upplevelser (Andersson et al., 
2009; Doshani et al., 2007; Hayder & Schnepp, 2010). En kvinna beskrev en önskan om att få 
samtala med en sjuksköterska istället för en läkare. Kvinnorna beskrev att sjuksköterskan tog 
sig mer tid jämfört med läkaren (Hayder & Schnepp, 2010; Hägglund & Wadensten, 2007). 
Några kvinnor uttryckte att det var enklare att ha en familjedoktor då en del var rädda för att 
läkaren inte skulle ta deras UI på allvar. De kände sig obekväma med att slösa på vårdens 
resurser vilket hindrade dem från att söka hjälp (Andersson et al., 2008; Li et al., 2007a; Li et 
al., 2007b). 

En del kvinnor upplevde att vårdpersonalen inte frågade om deras UI och att de inte hade fått 
tillräckligt med hjälp (Bradway & Strumpf, 2008; Doshani et al., 2007; Gjerde et al., 2013). 
Vissa kvinnor upplevde att det vore enklare om läkaren kunde fråga dem om UI istället för att 
själva kämpa för att få hjälp (Andersson et al., 2008; Doshani et al., 2007; Hägglund & 
Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007). Det beskrevs att kvinnorna kände missnöje 
med vårdpersonal under besöket (Hägglund & Ahlström, 2007; Zeznock et al., 2009). Andra 
kvinnor beskrev att de fått inspiration från media att söka hjälp av vården och de önskade 
även att det vore lättare att hitta information om UI (Hägglund & Wadensten, 2007; Zeznock 
et al., 2009). 

På ett vårdboende tyckte kvinnorna att det kändes svårt att ständigt vara beroende av 
vårdpersonal. De var ofta upptagna när kvinnorna ringde på klockan för att få hjälp med 
toalettbesök (MacDonald & Butler, 2007). En kvinna önskade att vårdpersonalen fick mer 
förståelse för UI (Hägglund & Wadensten, 2007). Kvinnorna belyser också att det är viktigt 
att vårdpersonal får utbildning och mer information om att UI är ett dolt problem i samhället 
(Zeznock et al., 2009). 

 

Språkliga begränsningar 

Kvinnorna upplevde att det var svårt att ta sig till vården på grund av begränsade öppettider 
samt språksvårigheter med personalen. De önskade tolkhjälp från släktingarna dock ville de 
inte störa dem då de arbetade dagtid. En del kvinnor uttryckte en önskan om kvinnlig tolk och 
vägrade gå till läkaren om det var en manlig tolk på grund av att de skämdes (Andersson et 
al., 2009). En del kvinnor tyckte att det var bra att använda familjemedlemmar som tolk och 
andra uttryckte att det var jobbigt och genant om kvinnorna kände tolken (Andersson et al., 
2009; Doshani et al., 2007). 

”Yes, the main thing is that you know the language. If you don´t know the 
language you have to have relatives who know the language and who also have 
time” ( … ) (Andersson et al., 2009, s. 5) 

 

SYNTES 

UI påverkade kvinnorna i alla livets situationer som i sexuallivet, religiösa utövande och i 
sociala sammanhang. Oftast upplevdes UI negativt, kvinnorna begränsades i vardagen och 
valde att inte gå utanför hemmet. Vissa kvinnor kände skam, ångest och var rädda för att läcka 
och lukta urin. En del kvinnor upplevde frustration i sitt lidande mellan acceptans och skuld. 
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Kvinnorna kände sig negligerade av vårdpersonal. Det är betydelsefullt att sjukvården 
överbryggar språkbarriärer då distriktssköterskan i Sverige möter många kulturer samt bidrar 
till diagnostik, hjälpmedel och behandling.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Litteraturstudie med deskriptiv design har utförts enligt Polit och Beck (2012) för att beskriva 
kvinnors upplevelser. En begränsning som gjordes var att studierna skulle vara skrivna på 
engelska, då språkkunskaper endast fanns på engelska och svenska. Det kan i sin tur ha 
påverkat resultatet och gjort att relevant forskning har förlorats på andra språk. Från början 
gjordes en åldersbegränsning för kvinnor mellan 19-44 år. Resultatet blev då för litet och det 
var svårt att särskilja åldern på deltagarna i studierna, de flesta studierna hade deltagare över 
44 år. Troligen beror det låga resultatet på att UI blir vanligare i en högre ålder vilket 
bekräftas av Milsom (2010). Därför utökades åldersbegränsningen från >18 år och äldre vilket 
gav ett större resultat och därmed styrker giltigheten i resultatet.  
 
Polit och Beck (2012) menar att de senaste fem årens studier ska inkluderas i en 
litteraturstudie men årtalsbegränsningen i den genomförda litteraturstudien utökades till tio år 
(2005-2015) för att få ett större resultat. Kvalitativa studier valdes till studien eftersom det ger 
en djupare och detaljerad förståelse och insikt för kvinnornas upplevelser. Ett annat alternativ 
hade varit att inkludera kvantitativa studier med generaliserbart resultat, då kunde resultatet 
fått en kvantitet på svaren men inte en djupare kunskap om vad det innebär för de drabbade 
kvinnorna. 
 
För att hitta relevanta studier kan det krävas att få hjälp av en konsult såsom bibliotekarie för 
att få förslag på rätt tillvägagångssätt i sökningen (ibid.). Det har gjorts ett flertal gånger för 
att undvika problem som kan uppstå såsom fel sökord eller databaser. Förslag gavs hur 
databaserna kunde användas och även för att undgå dubbletter. Flera testsökningar gjordes för 
att se hur många studier som uppkom och svarade på syftet, vilket stärker tillförlitligheten.  
 
Databaserna som användes var Cinahl, Medline och PsycINFO som innehar 
omvårdnadsforskning, vilket rekommenderas av Polit och Beck (2012). PsycINFO har studier 
som omfattar beteendevetenskap och psykologi, databasen valdes för att fånga upp fler studier 
om upplevelser. I Cinahl användes Cinahl Headings och i Medline användes Medical Subject 
Headings (MeSH-termer) för att inhämta likvärdiga termer för samma begrepp vilket föreslås 
av Polit och Beck (2012). När lämpliga sökord valts ut gjordes ytterligare en testsökning till 
litteraturstudien. ”Urinary incontinence” användes övergripande i databaserna eftersom det 
var huvudämnet. I databaserna användes alltid funktionen explode (+) när det fanns att tillgå 
för att få en bredare sökning av sökordet. I Cinahl och Medline utfördes sökningarna 
likvärdigt förutom en skillnad i åldersbegränsningen (se bilaga 1). I databasen PsycINFO 
provades samma sökord som i Cinahl och Medline dock med trunkering* för att finna fler 
böjningar av sökordet eftersom att alla ämnesord inte fanns att tillgå. Resultatet efter 
sökningen bestod av 16 studier som kontrollerades enligt urvalsprocessen. En ny provsökning 
utfördes i samma databas med sökorden ”Urinary Incontinence”, ”Emotions+” och 
experience* i fritext istället för de andra sökorden för att se skillnaden. Sökningen gav ett 
större resultat på 55 studier och därför valdes den sökstrategin då de andra studierna 
framkommit i tidigare sökning. Det gjordes ytterligare en sökning med ämnesorden ”Urinary 
incontinence”, ”Emotions” och ”Experiences (Events) ” i PsycINFO för att jämföra med 
tidigare sökning. Dock gav resultatet endast sju studier som redan var inkluderade tidigare. 
Sökordet ”Quality of life” hade kunna använts dock valdes det inte på grund av att det hade 
resulterat i många kvantitativa studier.  
 



12 
 

Ett stort resultat uppkom i samtliga databaser och inkluderades till urvalsprocessen för att inte 
gå miste om värdefulla studier (se figur 2). Det framkom flera irrelevanta studier som inte 
svarade på litteraturstudiens syfte, det kan ha berott på valet av ämnesord. En felaktig 
urvalsbedömning kan också gjorts av misstag på grund av det stora urvalet. I litteraturstudien 
har dock urvalsförfarandet inte skett enskilt och det ger en trovärdighet i urvalet. Efter urval 
tre exkluderades två studier. Den första som exkluderades var en studie som beskrev både urin 
och faces problem och resultatet bestod av ihopslagna läckage. Män inkluderades i studien 
och kvinnornas upplevelser var inte tydligt särgruppsredovisade. Den andra studien som 
valdes bort inkluderade kvinnor med ryggmärgsskada där skadan var mer i fokus än 
kvinnornas upplevelser av UI. Det är svårt att avgöra om upplevelserna uppstod av 
ryggmärgsskadan eller inte. Värdefull information kan därför valts bort till resultatet på grund 
av att studierna exkluderats. 
 
En värdering utfördes på samtliga studier med hjälp av en granskningsmall för kvalitativa 
studier (se bilaga 3), som är från Örebro universitet (2015). Granskningsmallen undersöker 
studiernas överförbarhet och trovärdighet (Polit & Beck, 2012). I studierna framgick det inte 
alltid tydliga inklusion- och exklusionskriterier. Då upplevdes det svårt att bedöma frågan om 
inklusion- och exklusionkriterier eftersom att granskningsmallen omfattade båda kriterierna i 
samma fråga (se bilaga 4, fråga 2a). Dock besvarades frågan med ett ja om ett av kriterierna 
fanns med. Det finns en medvetenhet om att kunskap saknas på att kvalitetsgranska studier 
och att egna uppfattningar kan ha påverkat granskningen. Alla studier granskades likvärdigt 
efter granskningsmallen och de kontrollerades ett flertal gånger. Efter utvärdering och 
granskning resulterade det i tolv studier med hög kvalitet, åtta med medelhög kvalitet och 
ingen med låg kvalitet (se bilaga 4,5). Ingen av studierna uppfyllde studiekvalitén med 100 % 
dock fick studierna hög kvalitét ändå då de uppfyller tydlig vetenskaplig relevans och 
redlighet, tydlig urval och procedur, tydlig analys, tydligt resultat och fynd samt tydligt 
kritiskt förhållningssätt. Totalt åtta studier med medelhög kvalitét saknade en eller flera 
tolkningar av bedömningen vetenskaplig relevans och redlighet, urval och procedur, analys, 
resultat och fynd, och kritiskt förhållningssätt. 

 I tre av studierna framgår det inget etiskt tillstånd dock är studierna publicerade i vedertagna 
amerikanska tidskrifter där etiskt resonemang är av stor betydelse. Det framgick dock att två 
av dessa studier hade medgivande formulär om att delta i studien (se bilaga 4) som är ett krav 
enligt god etisk forskning (World Medical Association, 2015). I den tredje studien framgick 
det inte något etiskt tillstånd men övervägningar har gjorts på deltagarna exempelvis att de 
inte skulle ha någon kognitiv nedsättning. De fick även möjlighet att ändra eller utarbeta sina 
berättelser tillsammans med forskaren och diskutera hur väl tema representerade deras 
upplevelser. Studien valdes att tas med då relevanta upplevelser uppkom från kvinnor boende 
på ett vårdboende i en ålder av 73-94 år. Övriga inkluderade studier som användes i 
litteraturstudien är etisk godkända. 

När manifest innehållsanalys användes i litteraturstudien kan trovärdighet åstadkommas, 
analysen utgår ifrån vad texten står för. Noggrannhet har tillämpats för att inte feltolka de 
inkluderade studierna genom att läsa de var för sig och tillsammans för att inte lägga in egna 
tolkningar i resultatet. Trovärdigheten är också en viktig del i bedömningen av likheter och 
skillnader mellan olika kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Dock är det läsaren som 
avgör trovärdigheten. Litteraturstudien granskades och sammanställdes under hela processen 
och kontinuerlig diskussion erhölls med handledaren. Först lästes studierna enskilt för att få 
en helhetsbild av dem, därefter lästes studierna tillsammans för att stärka tillförlitligheten av 
resultatet i litteraturstudien. Även objektivitet har eftersträvats genom att sätta sin egen 
förförståelse vid sidan om för att inte påverka resultatet. Eftersom att upplevelser av UI har 
berörts tidigare genom verksamhetsförlagd utbildning och även på arbetsplatsen inom 
primärvården. Alla upplevelser har tagits med i litteraturstudien både positiva och negativa 
som representeras i resultatet. En medvetenhet fanns att av studiernas resultat kan ha 
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förvrängts omedvetet. 

Litteraturstudien omfattar studier från hela världen (Brasilien, England, Etiopien, Iran, 
Kanada, Kina, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA). De fyra svenska studierna 
överensstämmer med de resterande studierna från litteraturstudiens resultat. Sverige är ett 
mångkulturellt land och därför är det värdefullt att ha kunskap om kvinnors upplevelser av UI 
från olika kulturer. Resultatet från litteraturstudien kan ses som överförbart till Sverige.  

Representativa citat användes i varje kategori i litteraturstudiens resultat för att stärka 
trovärdigheten i uppsatsen (Graneheim & Lundman, 2004). I vissa studier framkom kvinnans 
egna upplevelser exempelvis genom citat, i en annan studie var det forskaren själv som 
summerade kvinnans upplevelser dock inkluderades det i resultatet.  
Även män kan utveckla UI dock riktar sig litteraturstudiens innehåll enbart till kvinnor. 
Litteraturstudien har två studier som representerar både kvinnor och män, i den ena studien är 
det stundtals svårt att särgruppsredovisa kvinnorna särskilt när de använder begreppet många 
eller de flesta. Studien valdes ändå att ta med då det var betydelsefulla upplevelser och att 
resultatet kan bekräftas från övriga studier som är utförda på endast kvinnor. Den andra 
studien som också hade med män och kvinnors upplevelser togs endast kvinnornas resultat 
med då det tydligt framgick när kvinnorna uttryckte något om upplevelser.  

 
 
Resultatdiskussion 
I mer än hälften av litteraturstudiens resultat framkommer det att kvinnorna accepterar sin UI.  
Andra studier har visat att UI var normalt och en del av åldrandet (Bradway & Barg, 2006; 
Ehlman, 2012) vilket även bekräftas av den genomförda litteraturstudiens resultat. Det kan i 
sin tur leda till att kvinnorna går miste om utredning och eventuell behandling då de inte söker 
vård för sin UI.  

Enligt litteraturstudien framkommer det att kvinnorna upplevde det svårt att ständigt lukta 
urin på grund av UI. Det kunde i sin tur påverka kvinnornas självkänsla negativt. Det kan ses 
som ett lidande för kvinnorna (Eriksson, 1994/2006). Utifrån International Council of Nurses 
[ICN] etiska kod ska distriktssköterskan arbeta med att främja hälsa och lindra lidande. Det är 
betydelsefullt att sjuksköterskan kan stötta kvinnorna som lider (Wiklund-Gustin, 2014). I 
litteraturstudien framgår det att många kvinnor är rädda i kontakt med vården (Andersson et 
al., 2008; Li et al., 2007a; Li et al., 2007b). Det är av stor betydelse att kvinnorna känner sig 
välkomna och blir respekterade samt bekräftade i mötet med vården för att minska lidandet 
(Eriksson, 1994/2006). 

För många kan kvinnlighet handla om att vara vacker (Yamamiya, Cash, Melnyk, Psavac, & 
Posavac, 2005) och att lukta gott (Herz & Inzlicht, 2002). En distriktssköterska behöver känna 
till att urinlukten påverkar deras liv och erbjuda behandling och genomgång av 
inkontinenshjälpmedel. I litteraturstudien framkommer det att kvinnorna upplevde regression 
till barndomen vid användning av blöjor. Dagens inkontinenshjälpmedel som finns att erbjuda 
är inte sensuella utan oftast stora och finns endast i vissa färger, som inte passar för alla 
kvinnor. Dessutom utgör hjälpmedlen stora kostnader för samhället, det är därför värdefullt 
för kvinnorna att de känns bra och är attraktiva. 

Det valda omvårdnadsteoretiska perspektivet i litteraturstudien är lidande och kan ses i 
litteraturstudiens resultat. Exempelvis beskriver några kvinnor skam, skuld och förlägenhet 
vilket kan ses som en del av lidande hos kvinnorna med UI, det stärks även från litteratur 
(Eriksson, 1994/2006). Det beskrivs att lindandet kan se olika ut för varje enskild individ och 
det är inte alltid synligt för distriktssköterskan, vilket bekräftas av Wiklund-Gustin (2014). I 
en studie av Kang och Crogan (2008) led flertalet kvinnor ofta i tystnad på grund av 
skamkänslor. I litteraturstudien framgår det att kvinnorna skämdes när de var tvungna att ta av 
sig kläderna i mötet med en manlig läkare. Enligt Eriksson (1994/2006) kan det upplevas 
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genant inom gynekologin när vårdpersonal gör intrång i kvinnans intima region. Det är därför 
betydelsefullt att distriktssköterskor ser människor som lider då en distriktssköterska har till 
uppgift att lindra lidande (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). I HSL (SFS 
1982:763), 2a § framgår det att vårdpersonalen ska ha respekt för patientens integritet och 
självbestämmande. I brist på läkare kan det ibland vara svårt att uppfylla kvinnans önskemål 
om kvinnlig läkare. Dock är det betydelsefullt att kvinnorna upplever trygghet i vården. Enligt 
Eriksson (1994/2006) kan lidandet minska när kvinnan har kontakt med vårdpersonal. Det 
framgår även i litteraturstudien att kvinnorna önskade att det var lättare att hitta information 
om UI. Genom att kvinnorna får mer kunskap om UI och att ämnet blir mer öppet i samhället 
kan det stödja dem i att söka vård och minimera deras rädsla.  

I litteraturstudiens resultat tar de flesta studier upp att livskvalitén påverkar kvinnorna med UI 
negativt i det sociala livet, vilket stärks från en annan studie (Elbiss, Osman & Hammad, 
2013). Även parrelationen kunde påverka kvinnorna negativt (Delarmelindo, Parada, 
Rodriges & Bocchi, 2013b). Kvinnorna begränsades att delta i sociala sammanhang och 
stannade hemma vilket ledde till att de inte kände sig delaktiga i samhället (Brittain & Shaw, 
2007). Litteraturstudiens resultat visar att kvinnorna ständigt kände sig orena vilket 
begränsade en del när de skulle utöva sin religion (Hamid et al., 2015). Detta bekräftas i en 
studie av van den Muijsenbergh och Lagro-Janssen (2006). Att inte kunna utöva sin religion 
på grund av orenhet skapar lidande för kvinnorna. 

I den genomförda litteraturstudien upplevde en del kvinnor att det sexuella samlivet 
påverkades, vilket även finns beskrivet av Lim (2013) och Delarmelindo et al. (2013b). Varje 
människa har ett behov av sexualitet där den sexuella hälsan bland annat består i att kvinnan 
har rätt till sexuell njutning (World Health Organization [WHO], 2006a). Sexualiteten 
påverkas av det sociala, kulturella och psykologiska samspelet (WHO, 2006b). I 
litteraturstudien upplevde en del kvinnor med UI smärta i samband med samlag och det 
påverkade ofta samlivet med partnern. Även minskad lust kan påverka den sexuella 
tillfredställelsen negativt, vilket även bekräftas från andra studier (Dean et al., 2008; Salonia 
et al., 2004). I en svensk studie frågade de om kvinnorna tyckte att UI påverkade deras 
förhållande framför allt i samband med närhet och intima stunder. Några av de yngre 
kvinnorna var mindre nöjda med det sexuella samlivet jämfört med männen, det påverkade i 
sin tur parrelationen (Nilsson, A. Lalos & O. Lalos, 2009). Det är viktigt att 
distriktssköterskan har kunskap om att UI kan påverka kvinnorna i det vardagliga livet, 
exempelvis i det sexuella samlivet. Det är svårt för en del kvinnor att ta upp samtalsämnet, då 
är det bra om distriktssköterskan kan göra det för att underlätta för dem.  

Ett dilemma som uppkommer i litteraturstudiens resultat var att några kvinnor upplevde det 
svårt att berätta för andra om deras UI. Det är därför av stor betydelse att vårdpersonal lyssnar 
på kvinnorna och tar deras UI på allvar. Enligt ICN´s etiska kod för sjuksköterskor är det 
viktigt att bidra till en vårdkultur som stödjer ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog 
med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 
1982:763), 2a § fastställs att kontakten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienten ska 
vara god. I litteraturstudien upplevdes dock flera barriärer i vården bland annat kände sig 
kvinnorna negligerade av vårdpersonal och rädslan var stor för att inte bli tagen på allvar när 
de sökte vård för UI. I flera andra studier framkommer det att vårdpersonalen försökte 
undvika samtalsämnet UI eller ignorerade kvinnorna när besvären om UI angavs (Bradway & 
Barg, 2006; Heintz, DeMucha, Deguzman & Softa, 2013). Trots att det finns lagar som säger 
hur hälso- sjukvårdspersonal ska förhålla sig till patienten följs det inte alltid, vilket framgår i 
litteraturstudien. Det framkommer även i litteraturstudien att kvinnorna önskar att 
vårdpersonalen hade mer kunskap om UI. Det bekräftas även i Ehlman (2012) att 
vårdpersonalen hade otillräckligt med kunskap om UI.  

I litteraturstudien förekommer begränsningar i språket och det förhindrade kvinnorna från att 
söka hjälp. Det var inte alltid självklart att använda tolk under besöket eftersom kvinnorna 
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skämdes för sina besvär. För att komma i kontakt med vården idag krävs det ofta att personen 
ringer själv och bokar en tid. Dock kan det vara en omöjlighet för personer med språkliga 
begränsningar.  
 
SLUTSATS 

I den genomförda litteraturstudien framkommer det att UI är ett vanligt problem i olika delar 
av värden och distriktssköterskan samt vårdpersonalen har bristande kunskaper inom ämnet. 
Det är viktigt att distriktssköterskan får insikt om kvinnornas upplevelser av att leva med UI 
för att kunna hjälpa dem i tid och kunna erbjuda utredning och behandling. Det kan i sin tur 
bidra till en mer tillfredsställande vardag och även förbättra kvinnornas sexuella samliv. 
Mörkertalet av UI är stort och några kvinnor lider av det samtidigt som andra väljer att 
acceptera UI. Det anses vara ett tabubelagt ämne och därför söker flertalet inte hjälp. 
Kvinnorna upplever flera barriärer i vården, genom förståelse för kvinnorna kan problemet 
lyftas fram och eventuellt bidra till ett samtal där symtomen diskuteras och tas upp för att 
underlätta för kvinnorna. 
 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 
Det är betydelsefullt att ha kunskap om kvinnors upplevelser av att leva med UI då många 
kvinnor lider i det tysta. Genom att ha ett frågeformulär till hands i mötet med kvinnan om 
allmänna frågor angående UI skulle det underlätta samtalet för både vårdpersonal och 
kvinnan. En annan väsentlig aspekt är att upptäcka kvinnorna i tid för att kunna erbjuda 
utredning och behandling. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a § beskrivs 
det även att vården ska ha god kvalitet och vara lättillgänglig. Tillgängligheten i vården bör 
därför utökas eventuellt genom en drop-in mottagning på kvällen för att fånga upp fler som 
önskar få hjälp med UI. Förslag på fortsatt forskning är att studera vilka kunskapsbrister som 
finns hos vårdpersonalen. Detta skulle exempelvis kunna utföras genom fokusgrupper med 
vårdpersonal om de känner att det finns brister. Det ska då finnas möjlighet till mer utbildning 
i ämnet. Den genomförda litteraturstudien kan eventuellt bidra till fortsatt förbättringsarbete 
och ge en ökad förståelse hos distriktssköterskor i mötet med kvinnorna som har UI.  
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Vetenskaplig 
relevans & 
redlighet: 
(+++++-), framgår 
inte vad varje 
enskild forskare 
bidragit med. 
Urval & Procedur: 
(++++++++-), 
framgår inte vem 
som utför 
datainsamlingen. 
Analys: 
(++++-), redovisar 
inte sin förförståelse. 
Resultat/Fynd: 
(++++++-), 
resultaten redovisas 
inte i ngt teoretiskt 
perspektiv. 
Kritiskt 
förhållningssätt: 
(+++++-), inget 
tydligt kritiskt 
resonemang om sin 
egen roll under 
analysprocessen 
Studiekvalitét: 
Hög 

Kvinnorna upplevde 
negativa känslor som skam 
& förlägenhet. 
 
UI upplevdes svårt i sociala 
sammanhang exempelvis 
vid resor. 
 
De valde vem de pratade 
med UI om. Diskuterade 
inte UI i närvaro av sina 
män. 
Kvinnorna hade en önskan 
om kvinnlig läkare på grund 
av pinsamhet med manlig 
läkare. De kände även en 
misstro mot läkare med 
annan religion. 
 
Kommunikationssvårigheter 
upplevdes besvärligt i 
samband med kontakt med 
vården. 
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Bradway, C. (2005). 
 
Women´s Narratives of 
Long-Term Urinary 
Incontinence. 
 
Urologic Nursing, 
25(5), 337-344. 
 
USA 
 

Syftet med studien var 
att använda narrativ 
analys för att undersöka 
den levda erfarenheter 
och betydelsen av 
långsiktig kvinnlig UI. 

Urval 
De 17 kvinnliga deltagarna valdes till studien 
från läkare eller inkontinenssköterska genom 
en specialistklinik, där kvinnorna genomgick 
en UI utvärdering och behandling. Även 
snöbollsteknik användes i urvalet för att 
fånga upp de personer som inte aktivt sökte 
professionell hjälp för UI. 
Datainsamlingsmetod 
Två semistrukturerade intervjuer utfördes/ 
person och bandinspelades. Anteckningar 
användes för att komplettera och validera 
datan. 
Inklussionskriterier: 
Kvinnor som genomgår utredning eller 
behandling för UI, boende Östra USA, stad 
eller närförort, engelska som modersmål och 
engemang i projektet tills det är slutfört. 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
Analysmetod 
Kognitiv antropologi, kritisk medicinsk 
antropologi. 
 

Vetenskaplig 
relevans & redlighet: 
(++++--), inget etiskt 
tillstånd, inget etiskt 
resonemang, 
Urval & Procedur: 
(++++++--), beskrivs 
ej var deltagarna 
befinner sig, 
relationen 
forskare/deltagare ej 
tydligt beskriven, 
Analys: 
(+++++), tydlig 
analys. 
Resultat/Fynd: 
(++++++-), resultaten 
redovisas inte tydligt 
till ngt teoretiskt 
perspektiv 
Kritiskt 
förhållningssätt: 
(++++++), tydligt 
beskrivet. 
Studiekvalitét: 
Hög 

Acceptans av att leva med UI, 
sågs som en del av åldrandet 
dock lärt sig att leva med det. 
 

Kvinnorna upplevde UI som 
besvärande, smärtsamt, pinsamt 
och hatade att leva med det. 
 
De begränsade sig socialt och 
kände sig som offer för familjen 
och samhället. 
 
Kvinnorna försökte bekämpa 
samt få ordning på sin UI, måste 
tänka ljust på framtiden. 
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Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 
 

Bradway, C., & 
Strumpf, N. 
(2008). 
 
Seeking Care: 
Women´s Narratives 
Concerning Long- 
Term Urinary 
Incontinence 
Urologic 
Nursing,. 28(2), 123-
129. 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syften med 
denna studie var 
att 1.) undersöka 
vårdsökande 
betéenden för 
kvinnor med UI, 
2.) beskriva 
upplevelser av 
sexualitet och 
intimitet hos 
kvinnor med UI. 
 

 

Urval 
Medverkande från en tidigare studie rekryterades, de var 
kvinnor > 18 år med långsiktig UI. De som sökt hjälp 
var rekryterade från en läkare eller specialistsköterska 
på inkontinens. De som inte sökt vård rekryterades från 
annan icke urologisk hälsovård via ett snöbollsurval. 
Inklusionskriterier: boende i Östra USA eller i utkanten. 
Engelska som första språk och åtaganden att slutföra 
projektet. 
Totalt 17 kommunboende kvinnor, medelålder 65, ca 35 
% Afro-Amerikaner medverkade. De hade levt med UI i 
cirka 12.8 år och upplevt tio episoder i veckan av UI. 
Totalt 13 av medverkarna hade sökt behandling via 
primärvården eller via specialist. 
Datainsamlingsmetod 
Medverkarna i denna studie fick två personliga 
bandinspelade intervjuer. Syftet med andra intervjun var 
att undersöka hjälpsökande betéenden för kvinnor med 
UI. De delades in i två grupper, de som sökt hjälp och 
inte. Intervjuerna skrevs ner av författaren Bradway. 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
Analysmetod 
Kognitiv antropologi. 

Vetenskaplig relevans & 
redlighet: 
(++++++), Hög 
Urval & Procedur: 
(++++++--), inte beskrivet 
var deltagarna befinner sig, 
relation forskare deltagare 
inte tydligt beskriven. 
Analys: 
(++++-), forskaren 
redovisar inte sin 
förförståelse. 
Resultat/Fynd: 
(++++---), relationen 
kategorier/tema inte tydligt, 
inget teoretiskt perspektiv 
Kritiskt förhållningssätt: 
(+++++-), inget kritiskt 
resonemang om sin egen 
roll och inflytande vid 
analysen. 
Studiekvalitét: 
Hög 

Påverkan på sexlivet men 
hade ändå en acceptans till 
det. 
UI hade en negativ 
inverkan på självkänslan. 
 
Vissa upplevde förståelse 
från nära anhöriga och 
andra kvinnor kunde känna 
sig kränkta. 
 
När de kontaktade vården 
frågade vårdpersonal dem 
om deras UI, vilket var 
bra.  
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Delarmelindo, R., 
Parada, CM., Rodrigues, 
RA., Bocchi, SC., 
Coletiva, C., & Coletiva, 
S. (2013). 
 
Between suffering and 
hope: rehabilitation from 
urinary incontinence as 
an intervening 
component. 
 
Ciencia & Saúde 
Coletiva, 18(7), 1981-
1991. 
doi: 10.1590/S1413-
81232013000700013 
 
Brasilien 
 
 

Syftet med studien 
var att förstå 
kvinnors 
upplevelser av UI 
och att utforma en 
representativ 
teoretisk modell för 
en sådan 
erfarenhet, som 
syftar till att främja 
förståelsen av 
objektet, med tanke 
på att studier med 
användning av den 
teoretisk-metodiska 
ramen inte har 
hittats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urval 
Forskarna samlade in data 
från 2007-2009 med hjälp av 
icke-direktiv intervjuer och 
vägledande frågor. Kvinnorna 
hittades via en klinik för 
sjukgymnastik där de var 
aktiva. 
Deltagarna var kvinnor 41-81 
år gamla som var avsiktligt 
valda på grund av deras ålder 
relaterat till att litteraturen 
beskriver att UI är vanligare 
hos äldre kvinnor. 
Datainsamlingsmetod 
Intervjuerna blev 
bandinspelade och deltagarna 
fick själv välja vilken plats 
intervjuerna hölls på. 
Kvalitativ studie 
Design: Explorativ. 
Analysmetod 
Grounded Theory. 
  

Vetenskaplig relevans & 
redlighet: 
(+++++-), oklart vad varje 
forskare bidragit med. 
Urval & Procedur: 
(+++++---), oklart var 
deltagarna befinner sig, 
framgår inte vem som 
genomför datainsamlingen, 
relationen forskare/deltagare 
otydligt beskriven. 
Analys: 
(+++--), oklart vem som utför 
analysen, oklart om forskaren 
redovisar sin förförståelse. 
Resultat/Fynd: 
(++++++-), redovisas inte i 
förhållande till teoretiskt 
perspektiv. 
Kritiskt förhållningssätt: 
(++++--), 
Inget kritiskt resonemang om 
egen roll under analysprocess, 
diskuterar inte svagheter med 
studien. 
Studiekvalitét: 
Medelhög 

Kvinnorna upplevde negativa känslor som 
obehag, hemskt, generad och irriterad. Det 
påverkade välbefinnandet. De kände även 
en oro för att lukta urin. 
 
De upplevde hinder i vardagen och kände 
sig osäkra på vissa platser. Även sömnen 
påverkades då de fick gå upp flera gånger 
på natten för att gå på toaletten. 
 
Det var svårt vid resor, gudstjänster och att 
utföra fysisk aktivitet. 
Det blev även värre vid djupandning, hosta 
och skratt. 
 
Kvinnorna kände även regression till 
barndom på grund av användning av 
blöjor. 
 
UI påverkade sexualiteten, de försökte 
hitta lösningar för att minska läckaget 
under samlag. En var glad att hon inte hade 
träffat någon partner ännu. 
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Doshani, A., 
Pitchforth, E., Mayne, 
CJ., & Tincello, DG. 
(2007). 
 
Culturally sensitive 
continence care: a 
qualitative study 
among South Asian 
Indian women in 
Leicester. 
 
Family Practice, 
24(6), 585-593. doi: 
10.1093/fampra/cmm0
58 
 
 England 
 
 

Studien 
syftade till att 
undersöka 
synpunkter och 
upplevelser av 
inkontinens 
och 
uppfattningar 
om vård på 
södra Asiens 
indiska 
kvinnor i 
Leicester, 
Storbritannien. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urval 
Kvinnor, 30-85 år. 
Fokusgrupperna anordnades genom befintliga 
kvinnogrupper på South Asian Community Centres 
där offentliga informationsmöten hölls med en av 
författarna (AD). Vid slutet av mötet tillfrågades 
kvinnorna om de skulle vilja delta i en 
fokusgruppsdiskussion. 
 
Inklusionskriterier: 
Målgruppen för denna studie var sydasiatiska 
indiska kvinnor som deltog i gemenskapsgrupper. 
 
Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen utförs av en två språkig 
moderator. Totalt fyra stycken fokusgrupps-
intervjuer utfördes med sex deltagare i varje 
fokusgrupp som bandinspelades. De arrangerades i 
någon av deltagarna hem eller på religiösa centrum. 
Kvalitativ studie 
Design: Explorativ. 
 
Analysmetod 
Konstant jämförande metod. 
 

Vetenskaplig 
relevans & 
redlighet: 
(+++++-), oklart vad 
varje forskare 
bidragit med. 
Urval & Procedur: 
(+++++++-), 
relationen 
forskare/deltagare 
inte tydligt 
beskriven, 
Analys: 
(++++-), redovisare 
inte sin förförståelse. 
Resultat/Fynd: 
(++++++-), resultatet 
redovisas inte till ngt 
teoretiskt perspektiv. 
Kritiskt 
förhållningssätt: 
(+++++-), för inget 
kritiskt resonemang 
om sin egen roll 
under analys, 
Studiekvalitét: 
Hög

UI upplevdes som en normal del av 
åldrandet, därför sökte de inte hjälp. 
De önskade övervinna tabun. 
 
Kvinnorna hade lidit av symtomen i 
flera år och det var en del av deras liv. 
 
UI hade en påverkan socialt och 
gjorde att de isolerade sig. Problem på 
arbetet då de inte hade närhet till 
toalett. Önskade inte berätta för 
familjen, bokade istället tolk vid 
läkarbesök. 
 
Negativa upplevelser vid vårdkontakt, 
önskade läkare som var kvinna och 
hade samma etniska bakgrund. 
Önskade att vårdpersonal tog upp UI. 
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Gjerde., JL, Rortveit, G., 
Muleta, M., & Blystad, 
A. (2013). 
 
Silently waiting to heal: 
Experiences among 
women living with 
urinary incontinence in 
northwest Ethiopia. 
 
International 
Urogynecology Journal 
24(6), 953-958. 
doi: 10.1007/s00192-
012-1951-4 
 
Etiopien 

Syftet med studien 
var att få fördjupad 
kunskap om 
kvinnor som lider 
av UI på 
landsbygden och i 
mindre städer i 
Etiopien. 
 

 

Urval 
Målmedveten provtagning 
användes för att rekrytera 
deltagna. I städerna 
identifierades deltagarna via 
en pilotstudie. Totalt blev 
det 26 deltagare, en make 
som deltog och 25 kvinnor. 
Ålder mellan 27-60 år. 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade 
djupgående intervjuer som 
utfördes år 2011. 
Intervjuerna skedde i 
hemmet eller på 
sjukhuset/vårdcentralen och 
bandinspelades.  
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
 
Analysmetod 
Systematisk 
textkondensering. 
 

Vetenskaplig relevans & 
redlighet: 
(++++--), inget etiskt 
resonemang, framgår ej vad 
varje forskare bidragit med. 
Urval & procedur: 
(+++++++-), oklart vem som 
genomför datainsamlingen. 
Analys: 
(++---), inte tydligt beskriven 
analys, inte vem som utför den, 
redovisar ingen förförståelse. 
Resultat/fynd: 
(+++++--), ingen tydlig relation 
mellan kategorier/tema, 
redovisas inte till ngt teoretiskt 
perspektiv. 
Kritiskt förhållningssätt: 
(+++---), inget kritiskt 
resonemang om egen roll under 
analysprocess, inga förslag på 
fortsatt forskning, ingen tydlig 
konklusion. 
Studiekvalitét: 
Medelhög 

Begränsade sig socialt men försökte att 
leva ett normalt liv. 
Kvinnorna upplevde rädsla, förlägenhet, 
skam, sorg, hopplöshet och kände sig 
utmattade. En kvinna kände sig som en 
död person. Det upplevdes jobbigt med 
kränkande kommentarer från andra. De var 
oroliga för lukt och att urinläckaget skulle 
bli värre vid skratt. 
De önskade hålla UI hemligt för de 
närmaste. De kände ändå inget stöd från 
maken. 
UI påverkade sexuallivet negativt. 
De kände en regression till barndomen och 
att det inte var naturligt med läckage. 
 
De sökte inte hjälp för att det var svårt att 
ta upp problemet och att de inte hade råd. 
Kvinnan hade aldrig hört någon med 
samma problem. De trodde att UI skulle gå 
över och försvinna av sig självt. Dock 
oroade sig en del kvinnor ändå för 
framtiden 
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Hamid, TA., 
Pakgohar, M., 
Ibrahim, R., & 
Dastjerdi, MV. 
(2015). 
 
“Stain in life”: The 
meaning of urinary 
incontinence in the 
context of Muslim 
postmenopausal 
women through 
hermeneutic 
phenomenology. 
 
Archives of 
Gerontology and 
Geriatrics, 60(3), 
514-521. doi: 
10.1016/j.archger.20
15.01.003 
 
 Iran 
 

Syftet var att 
belysa 
upplevelsen av 
samhällslevande 
muslimska 
kvinnor i 
postmenopaus 
som lever med 
UI. 
 

Urval 
Studien bestod av 17 kvinnor med UI, 52-68 år, medelålder 60 
år. Rekrytering via målmedvetna reklamblad till kvinnor med 
UI. Även flygblad fanns också på olika platser. De skulle vara 
postmenopausala kvinnor som bodde i Teheran och dess 
närmaste förorter. Första kontakten skedde via provtagning, 
där snöbollsurval skedde. Inklusionskriterier: 
Kvinnornas mens skulle ha upphört i minst 1 år. 
Postmenopausala kvinnor valdes, kvinnan skulle ha mer än 
1/3 av livet kvar att spendera då UI var vanligare hos dem. 
Kvinnorna skulle ha erfarenhet av ofrivillig urinering i sex 
månader eller mer. De skulle bo i kommunen och inte på ett 
vårdboende. Deltagarna skulle kunna tala persiska flytande. 
Datainsamlingsmetod 
Kvinnorna hade upplevt UI i mer än 10 år. Semistrukturerade 
intervjuer som bandinspelades. Första intervjun varade i 60-90 
minuter den andra intervjun genomfördes fem veckor efter 
den första, den tog omkring 30-60 minuter. Kvinnorna fick 
välja plats för intervjun, ofta skedde det i hemmet eller på ett 
enskilt rum på en klinik. Forskaren valde att träffa deltagarna 
igen för att gå igenom så att intervjuer och teman stämde 
överens. 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
Analysmetod 
Fenomenologisk/Hermeneutisk metod. 

Vetenskaplig relevans 
& redlighet: 
(+++++-), relevant etiskt 
resonemang saknas. 
Urval & Procedur: 
(+++++++-), relationen 
forskare/deltagare inte 
tydligt beskriven. 
 Analys: 
(++++-), oklart om 
redovisning av 
förförståelse. 
Resultat/Fynd: 
(++++++-), redovisas 
inte i förhållande till ngt 
teoretiskt perspektiv.   
Kritiskt 
förhållningssätt: 
(+++++-), inget 
resonemang om egen roll 
under analysprocess. 
Studiekvalitét: 
Hög 

Kvinnan upplevde 
negativa känslor i 
vardagen såsom 
förlägenhet, skam, 
ångest, skuld, lidande 
och ilska. De hade även 
en rädsla för att lukta 
illa. 
UI påverkade vardagen, 
socialt och vid olika 
aktiviteter kände de 
begränsningar. 
De önskade hålla UI 
hemligt och kände en 
svårighet vid andliga 
ceremonier. 
De upplevde regression 
till barndomen. Sömnen 
blev sämre och sexlivet 
påverkades. Kvinnan 
kände oro för framtiden 
och var rädd för att vara 
till besvär för andra. En 
kvinna hade en önskan 
om att dö. 
 

 

 

 



 

 

10 (20) Författare Artikelns 
titel, tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Hayder, D. (2012). 
 
The Effects of Urinary 
Incontinence on Sexuality: 
Seeking an Intimate Partnership. 
 
Journal of Wound, Ostomy, And 
Continence Nursing, 39(5), 539-
544. doi: 
10.1097/WON.0b013e31182648
216 
 
 Tyskland 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
effekterna av UI 
och dess påverkan 
på sexualitet och 
intima relationer. 

Urval 
Deltagarna rekryterades via annonser 
som sattes in i två tyska tidningar. Ca. 
80 personer svarade och deltagarna 
valdes ändamålsenligt ut. Slutligen 
blev det 32 deltagare som valde att 
delta. 22 kvinnor och tio män mellan 
38-83 år, medelålder 54,8 år. 
Inklusionskriterier: 
Personen skulle kunna tala och förstå 
tyska språket, självrapporterad UI och 
frivilliga avtal om att delta i studien. 
Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen skedde mellan 2007-
2008. Deltagarna valde själv platsen 
för intervju, oftast skedde det i 
hemmet. Genomsnittiden för de 
bandinspelade problemcentrerade 
intervjuerna tog ca 60 minuter. Totalt 
32 intervjuer utfördes. 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
Analysmetod 
Grounded Therory. 
 
 
 

Vetenskaplig relevans 
& redlighet: 
(++++++), hög. 
Urval & procedur: 
(+++++++-), relationen 
forskare/deltagare inte 
tydligt beskriven. 
Analys: 
(++++-), redovisar inte 
sin förförståelse. 
Resultat/fynd: 
(+++++--), relationen 
mellan kategorier/tema 
inte tydligt, redovisas 
inte i ngt teoretiskt 
perspektiv. 
Kritiskt 
förhållningssätt: 
(++++--), inget kritiskt 
resonemang kring sin 
roll under 
analysprocess, inget 
förslag på fortsatt 
forskning. 
Studiekvalitét: 
Hög 
 

De kände rädsla och tyckte att det 
var pinsamt att ha UI. De var även 
oroliga dock kände att de måste 
leva med det. 
 
UI påverkade sexualiteten. 
En kvinna i studien kände att det 
gick att prata med maken om pro-
blemet, oro fanns dock över att bli 
lämnad. 
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Hayder, D., & Schnepp, W. 
 (2010). 
 
Experiencing and Managing 
Urinary Incontinence: A 
Qualitative study 
Western Journal of Nursing 
Research, 
32(4), 480-496. doi: 
10.1177/0193945909354903 
  
 Tyskland 
 
 

Syftet med studien 
var att undersöka hur 
människor med UI i 
en Tysk- talande 
region upplever och 
organiserar sin vardag 
med UI. 

Urval 
Majoriteten av deltagarna blev kontaktade 
genom två tidningsannonser. 
 
Inklusionskriterier: >18år, förmåga att prata 
och förstå tyska språket, självupplevd UI 
och frivilligt avtal att medverka i studien. 
En grupp på 80 personer passade in på 
urvalet. De var mellan 38-83 år och 
medelåldern var 54.8 år. Potentiella 
deltagare ringdes upp och fick veta målet 
med studien och hur det skulle gå tillväga. 
Det blev tillslut 32 stycken medverkande, 22 
kvinnor och tio män. 
Datainsamlingsmetod 
Totalt 29 personer av 32 fick en personlig 
intervju, två önskade telefonintervju och en 
kvinna önskade uttrycka sig skriftligt. 
Intervjuerna var problemcentrerade. 
 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
 
Analysmetod 
Grounded Theory. 

Vetenskaplig relevans & 
redlighet: 
(+++++-), framgår inte 
vad varje enskild forskare 
bidragit med. 
Urval & Procedur: 
(+++++++-), framgår inte 
vem av som gör 
datainsamlingen. 
Analys: 
(+++--), redogör inte vem 
som utför analysen, 
förförståelse redovisas ej. 
Resultat/Fynd: 
(++++++-), redovisas inte 
i ngt teoretiskt perspektiv. 
Kritiskt förhållningssätt: 
(+++++-), inget kritiskt 
resonemang kring sin roll 
under analysprocess, 
Studiekvalitét: 
Hög 
 

Vissa kvinnor hade en 
acceptans till UI. 
Några kände att UI gav 
dem en förlorad kontroll. 
 
Det var svårt att prata om 
UI relaterat till rädsla av 
negativa reaktioner. 
 
Kvinnorna önskade 
konsult av samma kön för 
att de hade samma 
kroppsuppfattning och 
förståelse av kvinnliga 
upplevelser. 
 

 

 

 



 

 

12 (20) Författare Artikelns 
titel, tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 
 

Higa, R., Chavtal, VL., de 
Moraes Lopes, MH., & 
Turator, ER. (2011). 
 
The Meaning of Silence in 
Brazilian Women With 
Urinary Incontinence. 
 
Journal Of Wound, Ostomy, 
And Continence Nursing, 
38(5), 565-568. 
doi:10.1097/WON.0b010e31
822b2e9d 
 
 Brasilien 

Syftet med studien 
var att undersöka 
betydelsen av 
tystnad för 
brasilianska kvinnor 
med UI. 

Urval 
Urvalet bestod av åtta 
kvinnor i åldrarna 30-
45 år med lägre 
socioekonomi, de skulle 
inte ha sökt behandling 
för UI. Kvinnor erbjöds 
att delta i studien och 
valdes via 
snöbollsteknik. 
Intervjuer fortsatte tills 
nya uppgifter inte 
längre bidrog till 
analysen. 
 
Datainsamlingsmetod 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer som spelades 
in. 
Kvalitativ studie 
Design: Explorativ. 
 
Analysmetod 
Innehållsanalys. 

Vetenskaplig relevans & 
redlighet: 
(++++--), inget etiskt resonemang, 
framgår ej vad varje forskare 
bidragit med. 
Urval & Procedur: 
(+++++---), oklart var deltagarna 
befinner sig, framgår inte vem som 
utför datainsamlingen, relationen 
forskare/deltagare inte tydligt 
beskriven. 
Analys: 
(+++--), redogör inte vem som 
utför analysen, förförståelse 
redovisas inte.   
Resultat/Fynd: 
(+++++--), relationen mellan 
kategorier/tema inte tydligt, 
redovisas inte i ngt teoretiskt 
perspektiv. 

Kritiskt förhållningssätt: 
(++++--), inget kritiskt resonemang 
kring sin roll under analysprocess, 
inget förslag på fortsatt forskning. 

Studiekvalitét: 

Medelhög 

 

Kvinnorna hade en acceptans av UI. 
Önskade inte gärna prata med andra 
om det. Då det var pinsamt och det 
fanns en rädsla för att få kritik. 
UI upplevdes som hemskt och gav 
dem ångest, skuld och smärta. 
Osäkerhet påverkade det dagliga livet. 
De upplevde att det var ett allvarligt 
problem. 
Det kändes bra att lyfta problemet vid 
intervjun om UI. 
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Hägglund, D., & Ahlström, G. 
(2007). 
 
The meaning of women´s 
experience of living with long-
term urinary incontinence is 
powerlessness. 
 
Journal of Clinical Nursing, 
16(10),1946-1954. doi: 
10.1111/j.1365-
2702.2006.01787.x 
 
 Sverige 

Syftet med studien var att 
belysa betydelsen av 
kvinnors erfarenheter av 
att leva med UI. 

Urval 
Strategiskt urval utfördes 
då de tidigare varit med i 
en annan studie. 
Kvinnorna hamnade i två 
grupper beroende på om 
de hade sökt vård för sin 
UI eller inte. De som hade 
sökt hjälp blev tillfrågade 
att medverka i studien. Av 
20 kvinnor var det 14 som 
tackade ja att delta. 
Metod 
En fenomenologisk 
hermeneutisk metod 
användes för att analysera 
och tolka intervjuerna. 
Totalt 14 kvinnor med UI, 
34-52 år hade sökt 
professionell hjälp 
intervjuades 45-90 
minuter i hemmet eller 
hos författaren Hägglund 
år 2004. 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
Analysmetod 
Fenomenologisk 
hermenutisk. 
 
 

Vetenskaplig relevans & 
redlighet: 
(++++++), hög. 
 
Urval & Procedur: 
(+++++++-), relationen 
deltagare och forskare inte 
tydligt beskriven. 
 
Analys: 
(+++++), tydlig. 
 
Resultat/Fynd: 
(++++++-), redovisas inte 
i ngt teoretiskt perspektiv. 
 
Kritiskt förhållningssätt:
(+++++-), redovisar inte 
förslag på fortsatt 
forskning. 
 
Studiekvalitét: 
Hög 

Vissa kvinnor hade lärt sig att leva 
med UI, de kunde tala öppet och ac-
cepterade det. 
En del upplevde desperation, skam, 
hjälplöshet, ångest samt att de kände 
sig upprörda och arga. 
UI beskrevs vara ett tabubelagt ämne. 
De hade svårt att kontrollera UI vilket 
även var ett problem som förekom på 
arbetet. 
De höll UI hemligt för familjen. 
Kvinnan påverkades av att leva med 
UI, de kände sig sårbara i det för-
flutna, nuet och framtiden.  
De upplevde UI som att gå tillbaka till 
barndomen. 
Kvinnan upplevde negativa känslor 
vid mötet med vårdpersonal. 
Det kände att det var okvinnligt med 
inkontinensskydd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 (20)Författare 
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Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Hägglund, D., & 
Wadensten, B. (2007). 
 
Fear of humiliation 
inhibits women´s care-
seeking behavior for 
long-term urinary 
incontinence. 
 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 21(3), 
305-312. 
 
Sverige 

Syftet med studien 
var att belysa 
betydelsen av 
kvinnors 
upplevelser av 
deras beteende när 
de 
söker vård för 
långvarig UI 

Urval 
Inklusionskriterier: kvinnor med UI 
som deltagit i en tidigare kohort studie, 
populationsbaserad telefon- intervju. 
Strategiskt urval. Totalt 78 kvinnor 
deltog och delades in i två grupper. 
Därefter valdes 15 kvinnor ut från 
gruppen som inte sökt professionell 
hjälp för sin UI (ålder 37-52 år), två 
önskade inte delta, totalt blev 13 
kvinnor kvar. 
 
Datainsamlingsmetod 
Enskilda intervjuer gjordes i 
kvinnornas hem utav författaren 
Hägglund, 30-80 minuter. 
 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
 
Analysmetod 
En fenomenologisk hermeneutisk 
metod med innehållsanalys. 
 

Vetenskaplig relevans & 
redlighet: 
(++++++), hög. 
 
Urval & Procedur: 
(+++++++-), relationen 
forskare/deltagare inte 
tydligt beskriven. 
 
Analys: 
(+++++), tydlig analys. 
 
Resultat/Fynd: 
(++++++-), redovisas inte 
i ngt teoretiskt perspektiv. 
 
Kritiskt förhållningssätt:
(+++++-), diskuterar inte 
svagheter med studien. 
 
Studiekvalitét: 
Hög 

Kvinnorna upplevde en känsla av att 
leva med skam och de tyckte att UI 
var tabubelagt ämne. 
De var även tvungna att tänka på vilka 
aktiviteter de inte kunde utföra i rädsla 
för urinläckage. 
Det fick anpassa sina liv efter UI. 
Kvinnorna hämmades i den sexuella 
relation och kände sig ofräscha. 
Det var ett känsligt ämne att prata om 
och sökte därför inte hjälp. De 
önskade hellre att vårdgivare skulle ta 
upp problemet. 
De önskade även att vårdpersonal fick 
en ökad förståelse om kvinnors 
upplevelser och känslor om UI. 
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Artikelns titel, 
tidskrift, 
Land 
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Komorowski, L., & 
Chen, B. 
(2006). 
 
Female Urinary 
Incontinence in China: 
Experiences and 
Perspectives 
Health Care for 
Woman International, 
27(2), 169-181. doi: 
10.1080/07399330500
457887. 
 
 Kina 
 
 
 

Syftet med 
studien var 
att försöka 
förstå 
uppfattningar 
och 
upplevelser 
av Kinesiska 
kvinnor som 
lever med 
UI. 

Urval 
Deltagarna rekryterades under en sju dagars 
period på en kvinnoklinik i Kina som har 
kunskaper om UI. Av 649 patienter som 
besökte kliniken rekryterades 15 deltagare. 
Fyra av dessa 15 patienter hade besökt 
kliniken av andra orsaker än UI. Åldern var 
24- 51 år. 
 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer utfördes i 15-30 
minuter. 
Huvudämnet var: personlig kunskap om UI 
och dess påverkan på livskvalitén samt 
upplevelser av behandling. 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
 
Analysmetod 
Fenomenologi. 
 

Vetenskaplig relevans & redlighet: 
(++++++), Hög 
Urval & Procedur: 
(++++++--), framgår inte vem som 
utför datainsamlingen, relationen 
deltagare och forskare inte tydligt 
beskriven. 
Analys: 
(+++--), redogör inte vem som utför 
analysen, redovisar inte sin 
förförståelse. 
Resultat/Fynd: 
(++++++-), redovisas inte i ngt 
teoretiskt perspektiv. 
Kritiskt förhållningssätt: 
(++++--), inget kritiskt resonemang 
kring sin roll under analysprocess, 
ingen tydlig eller relevant 
konklusion. 
Studiekvalitét: 
Medelhög 
 
 
 
 
 
 
 

UI var besvärande dock led 
inte alla av det. 
Kvinnorna upplevde en 
känsla av skam, förlägenhet 
och trötthetskänsla. 
UI upplevdes som ett 
allvarligt problem och fanns 
alltid i deras tankar. 
Kvinnorna begränsades vid 
aktiviteter och i sociala 
sammanhang. 
UI hade en negativ påverkan 
på sexuallivet. 
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Li, FLW., Low, LPL., & 
Lee, DTP. (2007a). 
 
Chinese women´s 
experiences in coping 
with urinary 
incontinence. 
 
Journal of Clinical 
Nursing, 16(3), 610-612. 
doi: 10.111/j.1365-
2702.2006.01755.x 
 
 Kina 
 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
upplevelser att 
hantera UI hos 
kvinnor som bor i 
eget boende. 
 
 

Urval 
Inklusionskriterier: 
Kantonesisk talande kvinnor 
med 
ansträngningsinkontinens. 
Ändamålsenligt urval på en 
inkontinens klinik på ett 
sjukhus i HongKong, nio 
kvinnor med kantonesiskt 
ursprung blev deltagare i 
studien, 42-77 år. 
 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer 
som bandinspelades (30-45 
min) på kliniken efter att 
kvinnan hade varit på besök 
där. 
 
Kvalitativ studie 
Design: Explorativ. 
 
Analysmetod 
Innehållsanalys. 
 

Vetenskaplig relevans & 
redlighet: 
(+++++-), framgår inte vad varje 
forskare bidragit med. 
Urval & Procedur: 
(++++++--), framgår inte vem som 
utför datainsamlingen, relation 
forskare/deltagare inte tydligt 
beskriven. 
Analys: 
(+++--), analysen inte tydligt 
beskriven, redovisar inte sin 
förförståelse. 
Resultat/Fynd: 
(+++++--), relationen mellan 
kategorier/tema inte tydligt, 
redovisas inte i ngt teoretiskt 
perspektiv. 
Kritiskt förhållningssätt: 
(++++--), inget kritiskt resonemang 
kring sin roll under analysprocess, 
diskuterar inte begränsningar eller 
svagheter. 
Studiekvalitét: 
Medelhög 

Kvinnorna kände en rädsla för att 
andra skulle få reda på om deras UI 
och bli retade på grund av det. 
De led över sina symtom och skämdes 
samt kände en oro för att lukta urin. 
De kände en förlust av personlig 
kontroll och tyckte att det var svårt att 
hantera. 
De kände även en rädsla för att slösa 
med resurser inom vården. 
Om deras UI skulle bli värre skulle de 
söka hjälp. 
En del kvinnor tyckte inte att UI var 
tillräckligt allvarligt. 
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Li, FLW., Low, LPL., 
& Lee, DTP. (2007b). 
 
Coping with stress 
incontinence: 
women´s experiences 
of everyday 
inconveniences. 
 
International Journal 
of Urological Nursing, 
1(3), 112-119. 
doi: 10.1111/j.1749-
771X.2007.00024.x 
 
 Kina 
 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
kvinnor som 
bor i eget 
boende 
upplevelser av 
att hantera 
ansträngningsi
nkontinens 
(SI) och 
coping 
strategier för 
att hantera 
inkontinens 
innan de söker 
professionell 
hjälp från 
öppenvården. 
 

Urval 
Ett ändamålsenligt urval av nio kvinnor som befann 
sig på en kvinnlig inkontinensklinik på ett sjukhus. 
De var tvungna att vara där första gången och även 
diagnostiseras med ansträngningsinkontinens. 
Kvinnornas ålder 43-77 år. 
Inklusionskriterier: 
Noggrann inkludering av kvinnor som besatt 
kunskaper och tidigare erfarenheter av fenomenet var 
viktiga egenskaper samt deras förmåga att förstå och 
påverka svar på frågor. 
Exklusionskriterier: 
De med neurologiska orsaker till inkontinens, 
psykiatriska sjukdomar, aktiv urinvägsinfektion och 
tillfälliga orsaker till UI (t.ex. graviditet) eller de som 
träffade gynekologer. 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer som bandinspelades, 
30-45 min, på kliniken efter att kvinnan hade varit på 
besök där. 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
Analysmetod 
Innehållsanalys. 

Vetenskaplig relevans & 
redlighet: 
(+++++-), framgår inte vad 
varje forskare bidragit med. 
Urval & Procedur: (++++++-
-), framgår inte vem som utför 
datainsamlingen, relationen 
deltagare och forskare inte 
tydligt beskriven. 
Analys: 
(+++--),redogör inte vem som 
utför analysen, redovisar ej sin 
förförståelse. 
Resultat/Fynd: 
(++++++-), redovisas inte i ngt 
teoretiskt perspektiv. 
Kritiskt förhållningssätt: 
(++++--), inget kritiskt 
resonemang kring sin roll 
under analysprocess, diskuterar 
inte begränsningar eller 
svagheter. 
Studiekvalitét: 
Medelhög 

Kvinnorna tyckte det var 
normalt med läckage vid 
hosta och nysning. 
En del upplevde att de var 
för unga för att ha UI. 
De hade inte kontroll på 
UI och gav dem dålig 
självkänsla som skam, 
pinsamhet. 
De kände en oro för att 
lukta urin och att andra 
skulle få reda på deras UI. 
Kvinnan undvek 
aktiviteter utomhus på 
grund av att de inte hade 
närhet till en toalett. De 
upplevde även 
begränsningar på arbetet. 
En kvinna kände sig som 
en äldre person på grund 
av användning av blöjor. 
En del önskade inte söka 
hjälp i rädsla för att slösa 
på vårdens resurser. 
Kvinnan upplevde även 
rädsla för framtiden. 
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MacDonald, CD., & 
Butler, L. (2007). 
 
Silent No More: Elderly 
Women´s Stories of 
Living with Urinary 
Incontinence in Long-
term Care. 
 
Journal of 
Gerontological Nursing, 
33(1), 14-20. 
 
 Kanada 

Syftet med studien 
var att utforska 
upplevelser på 
äldre kvinnor som 
bor i långtidsvård 
med UI. 
 

Urval 
Bekvämlighets urval. 
Inklusionskriterier: Äldre kvinnor 
med UI utan kognitiv svikt. 
Samtliga deltagare var kvinnor i 
åldern 73-94 år och hade upplevt 
UI i minst sex månader. De använde 
inkontinensprodukter kontinuerligt. 
Deltagarna fångades in från två 
långvårdsanläggningar. 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer som tog 
ca 60-90 minuter. 
Uppföljningsmöten hölls för att ge 
kvinnorna möjligheten att utveckla 
deras berättelser eller ändra dem. 
Även diskussion kring teman och 
gemensamma erfarenheter 
diskuterades. 
Kvalitativ studie 
Design: Explorativ. 
Analysmetod 
Tematisk analys. 

Vetenskaplig relevans & 
redlighet 
(++++--), inget etiskt 
tillstånd. Framgår inte vad 
varje forskare bidragit med. 
Urval & procedur 
(++++++--), relationen 
forskare/deltagare inte tydligt 
beskriven, framgår inte vem 
som utför datainsamlingen. 
Analys 
(+++--), redogör inte vem 
som utför analysen, redovisar 
inte sin förförståelse. 
Resultat/fynd: 
(++++++-), redovisas inte i 
ngt teoretiskt perspektiv. 
Kritiskt förhållningssätt: 
(+++++-), inget kritiskt 
resonemang kring sin roll 
under analysprocess, 
Studiekvalitét: 
Medelhög 

Kvinnorna kände förlust av 
kroppskontroll, värdighet och 
självständighet. Det gav dem en 
sämre självbild. 
Vissa fick även sömnbesvär då de 
fick gå upp ofta på natten. Kvinnorna 
begränsades i den fysiska aktiviteten 
på grund av UI. 
De önskade hålla UI hemligt då det 
inte var socialt accepterat. De höll 
sig isolerade från samhället. 
Kvinnorna upplevde en känsla av 
förlägenhet och pinsamhet när de 
använde inkontinensskydd. De 
beskrev det som att återgå till 
barndomen. 
Vissa kvinnor tyckte att det var svårt 
att vara beroende av vårdpersonal 
eftersom att de ständigt var upptagna 
när de ringde på klockan för att få 
hjälp med toalettbesök. 
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Pakgohar, M., 
Hamid, T-A., 
Ibrahim, R., & 
Vahid-Dastjerdi, M. 
(2015). 
 
Portrait 
Representation of 
Postmenopausal 
Women´s 
Experiences of 
Living With Urinary 
Incontinence. 
 
Journal of women & 
Aging, 27(1), 81-
95. doi: 
10.1080/08952841.2
014.928145  
 
 Iran 

Syftet var att 
belysa 
upplevelsen av 
samhällslevande 
muslimska 
kvinnor i 
postmenopaus 
som lever med 
UI. 

Urval 
Inklusionskriterier: UI definierat som någon typ av 
okontrollerad urinavgång > 6 månader. Kvinnor som bodde på 
ett kommunalt boende och var i ett postmenopausalt tillstånd, 
kunde rita en bild om deras upplevelser av att leva med UI. 
Nio kvinnor valdes till studien, 52-64 år. 
Deltagarna valdes ut via reklamblad som inbjöd till att 
kontakta författaren om de önskade vara med. Snöbollsurval. 
Datainsamlingsmetod 
Studien pågick under år 2009. Intervjuer hölls med nio 
kvinnor då deltagarantalet ansågs tillräckligt för studien. Varje 
kvinna medverkade i två enskilda semistrukturerade intervjuer 
med fem veckors mellanrum. Ett informerat samtycke 
upprättades innan första intervjun. De hölls av 
huvudförfattaren i deltagarnas hem och varade i cirka 60-90 
minuter. De bandinspelades och blev verbalt nedskrivna. 
Anteckningar gjordes under intervjun av huvudförfattaren. 
Alla fick välja pseudonymer. Vid första intervjun fick 
deltagarna rita en bild, självporträtt om hur deras levda 
upplevelser av UI såg ut. Självporträttet användes för att starta 
andra intervjun. De beskrev självporträttet och talade om hur 
detta har påverkat dem relaterat till UI. 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
 
Analysmetod 
Hermeneutisk/Fenomenologisk. 

Vetenskaplig 
relevans & redlighet:
(++++++), hög 
Urval & Procedur: 
 (++++++++), tydlig. 
Analys: 
(+++++), 
 tydlig 
Resultat/Fynd: 
(+++++--), 
relationen mellan 
kategorier/tema inte 
tydligt, redovisas inte 
i ngt teoretiskt 
perspektiv. 
Kritiskt 
förhållningssätt: 
(++++--), inget 
kritiskt resonemang 
kring sin roll under 
analysprocess, 
diskuterar inte 
begränsningar eller 
svagheter. 
Studiekvalitét: 
Hög 

Kvinnorna tyckte att UI 
var okontrollerbart och 
kunde leda till negativa 
känslor som förlägenhet, 
skam, ångest, ilska och 
hopplöshet i vardagen. 
 
Det upplevdes som 
tidskrävande och 
kvinnorna led ofta i 
hemmet. 
 
De kände oro för lukt av 
urin och önskade hålla UI 
hemligt. 
En kvinna hade dålig 
självbild och hatade sig 
själv.Ytterligare en kvinna 
kände sig som sig ett barn.   
 
En kvinna upplevde 
urinläckage under samlag. 
Osäkerhet och oro 
upplevdes inför framtidens 
prognos. 
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Zeznock, D.E., Gilje, 
F.L., & Bradway, C. 
(2009). 
 
Living with Urinary 
Incontinence: 
Experiences of Women 
from ´The Last 
Frontier`. 
 
Urologic Nursing, 
29(3), 157-163. 
 
 USA 
 

Syftet med studien var 
att undersöka kvinnors 
upplevelser av att leva 
med urininkontinens och 
få bättre förståelse av 
upplevelserna från deras 
perspektiv och 
berättelser. 
 
 

 

Urval 
Inklusionskriterier: Egna upplevelser av UI 
(ofrivilliga/oavsiktliga händelser av urinering, 
definierat som ett problem). Förmågan att 
kommunicera på engelska och kvinnor >18 år. 
Reklamblad lades ut på urologiska 
kvinnohälsokliniker, familjepraktiker och 
seniorcenter för att rekrytera deltagare. 
Lokalradion användes också för att få ut 
information. De som önskade medverka 
kontaktade forskaren per telefon. Alla som var 
intresserade fick en muntlig information om 
studien och de som gav sitt tillåtande att medverka 
gjorde upp tid och plats med forskaren. De fyllde i 
ett formulär om att de önskade medverka samt att 
det var frivilligt. De kom från både stadsdelarna 
och landsbygden i Alaska. Totalt 17 deltagare 
valde att delta, 33-86 år. 
Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen började år 2003 med djupgående 
ostrukturerade intervjuer som hölls på ett 
hotellrum för de som bodde på landsbygden eller 
där medverkarna önskade. Intervjuerna 
bandinspelades i cirka 30-60 min och 
transkriberade verbalt av en transkriberare, 
kroppsspråk noterades också.   
Kvalitativ studie 
Design: Explorativ. 
Analysmetod 
Innehållsanalys. 

Vetenskaplig 
relevans & 
redlighet: 
(+++++-), 
Framgår inte vad 
varje forskare 
bidragit med. 
Urval & 
Procedur: 
(+++++++-), 
framgår inte vem 
som utför 
datainsamlingen. 
Analys: 
(++++-), redogör 
inte vem som 
utför analysen. 
Resultat/Fynd: 
(++++++-), 
redovisas inte i 
ngt teoretiskt 
perspektiv. 
Kritiskt 
förhållningssätt:
(++++++), 
tydligt. 
Studiekvalitét: 
Hög 

De önskade hålla UI hemligt, då 
det var personligt och pinsamt. 
Lidandet skedde ofta i tystnad 
och UI förändrade deras liv. 
Det var svårt med 
tillgängligheten av toaletter på 
arbetsplatsen. 
En önskan fanns att mer 
information skulle finnas om UI 
via nätet. 
En kvinna beskrev missnöje 
med besöket hos vårdgivaren. 
Kvinnorna upplevde att det var 
viktigt med information till 
vårdpersonal och skolor om att 
UI är ett dolt problem. 



 

 

Bilaga 3. 1(2) Exkluderade studier 

1(2) EXKLUDERAD 
artikel Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering 

Cramp, J., Courtios, 
F., Connolly, M., 
Cosby, J., & Ditor, D. 
(2014). 
 
The Impact of Urinary 
Incontinence on 
Sexual Function and 
Sexual Satisfaction on 
Women with Spinal 
Cord Injury. 
 
Sexuality and 
disability,32(3), 397-
412. doi: 
10.1007/s11195-014-
9354-8 
 
 Kanada 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
kvinnors 
upplevelse av 
sexualitet för 
kvinnor med 
ryggmärgsskada 
och hur deras 
sexuella 
erfarenheter 
påverkas av UI 
eller oro av UI. 

Urval 
Sju kvinnor rekryterades från en tidigare studie via en annons, 
ålder 24-61 år. Inklusionkriterier: kvinnor över 18 år med 
ryggmärgsskada. 
 
Datainsamlingsmetod 
Djupintervjuver (54-100 minuter) med standardiserade öppna 
frågor med intervjuvguide användes, allt bandinspelades. 
 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
 
Analysmetod 
Fenomenologisk. 
 

Artikeln handlade mer om ryggmärgsskadan 
och dess påverkan på sexuella samlivet, vilket 
gjorde att artikeln exkluderades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2 (2) 
EXKLUDERAD 
artikel Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering 

Hoogsteyns, M., & 
van der Horst, H. 
(2015). 

How to live with a ta-
boo instead of ‘break-
ing it’. Alternative 
empowerment strate-
gier of people with in-
continence. 

Health Sociology Re-
view, 24(1), 38-47. 
doi: 
10.1080/14461242.20
14.999401 

 Holland 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
alternativa former 
av delaktighet i 
vardagliga rutiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urval 
Nio kvinnor med UI deltog i studien, ålder 24-65 år. Kvinnorna 
kom från Nederländerna. Tre av deltagarna hade fekalinkontinens. 
Gruppen bestod av både män (6 stycken) och kvinnor (3 stycken).  
 
Datainsamlingsmetod 
Flygblad samt information gick ut via webbplats som var kopplad 
till ämnet inom rehabiliteringscenter. De uppmuntrade även 
personer via en hemsida att delta i studien. Deltagarna skyddades 
med andra namn under intervjun som ägde rum på en hemsida på 
internet. 
 
Kvalitativ studie 
Design: Explorativ. 
 
Analysmetod 
Biografisk narrativ tolknings metod. 
 

 

 

 

Artikeln exkluderades eftersom att 
resultatet bestod av ihopslagna läckage av 
faces och urin och att även män 
inkluderades i studien, kvinnornas 
upplevelse framkom inte tydligt. 

 



 

 
 

Bilaga 4. 1(3) Granskningsmall

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 5. 1(2) Värderingsmall 

Studie Vetenskaplig 
relevans och 
redlighet 

Urval & 
Procedur 

Analys Resultat/Fynd Kritiskt 
förhållningssätt 

Studie 
kvalitét 

Akyuz et al., 
2014 

*Inget etiskt 
tillstånd 
*Vad har varje 
forskare bidragit 
med? 
(medgivande 
formulär, info om 
frivillighet och 
konfidentialitet) 
 

* Vem genomför 
datainsamlingen? 
*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig. 

*Vem utför 
analysen? 
*Redovisar 
ej 
förförståelse 

*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 
*Diskuterar ej 
svagheter 
*ej förslag fortsatt 
forskning 

Medelhög 

 

Andersson et 
al., 2008 

*Vad har varje 
forskare bidragit 
med? 

JA 
Tydlig urval och 
procedur 

*Vem utför 
analysen? 

*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv

JA 
Framgår tydligt 

Hög 

Andersson et 
al., 2009 

*Vad har varje 
forskare bidragit 
med? 

* Vem genomför 
datainsamlingen? 

 

*Redovisar 
ej 
förförståelse

*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 

Hög 

Bradway, 
2005 

*Inget etiskt 
tillstånd 
*Inget etiskt 
resonemang 
(medgivande 
formulär) 

*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig. 

JA 
Tydlig 
analys 

JA 
Framgår tydligt 

JA 
Framgår tydligt 

Hög 
 

Bradway & 
Strumpf, 
2008 

JA 
Hög 

*Var befinner sig 
deltagarna? 
*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig 

*Redovisar 
ej 
förförståelse

*Kategorier/tema ej 
tydligt 
*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 

Hög 

Delarmelindo 
et al., 2013 

*Vad har varje 
forskare bidragit 
med? 

*Var befinner sig 
deltagarna? 
*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig 
* Vem genomför 
datainsamlingen?

*Vem utför 
analysen? 
*Redovisar 
ej 
förförståelse

*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 
*Diskuterar ej 
svagheter 
 

Medelhög 

 

Doshani et 
al., 2007 

*Vad har varje 
forskare bidragit 
med? 

*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig 

 

*Redovisar 
ej 
förförståelse

*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 

Hög 

Gjerde et al., 
2013 

*Inget etiskt 
resonemang 
*Vad har varje 
forskare bidragit 
med? 
(medgivande 
formulär) 

* Vem genomför 
datainsamlingen?

*Ej tydlig 
analys 
*Vem utför 
analysen? 
*Redovisar 
ej 
förförståelse 

 

*Kategorier/tema ej 
tydligt 
*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 
*ej förslag fortsatt 
forskning 
*Ej tydlig konklusion 

Medelhög 

Hamid et al., 
2015 

*Inget etiskt 
resonemang 

 

*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig 

 

*Redovisar 
ej 
förförståelse

*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 

Hög 

Hayder, 2012 JA 
Hög 

*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig 

 

*Redovisar 
ej 
förförståelse

*Kategorier/tema ej 
tydligt 
*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 
*ej förslag fortsatt 
forskning 

 

Hög 

Hayder & 
Schnepp, 
2010 
 
 
 

*Vad har varje 
forskare bidragit 
med? 

* Vem genomför 
datainsamlingen?

*Vem utför 
analysen? 

 

*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 
 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 

Hög 



 

 
 

Studie Vetenskaplig 
relevans och 
redlighet 

Urval & 
Procedur 

Analys Resultat/Fynd Kritiskt 
förhållningssätt 

Studie 
kvalitét 

Higa et al., 
2011 

*Inget etiskt 
resonemang 
*Vad har varje 
forskare bidragit 
med? 

*var befinner sig 
deltagarna? 
*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig 
* Vem genomför 
datainsamlingen? 
 

*Vem utför 
analysen? 
*Redovisar 
ej 
förförståelse

*Kategorier/tema ej 
tydligt 
*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 
*ej förslag fortsatt 
forskning 

 

Medelhög 
 

Hägglund & 
Ahlström, 
2007 

JA 
Hög 

*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig 

 

JA 
Tydlig 

*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*ej förslag fortsatt 
forskning 

 

Hög 

Hägglund & 
Wadensten, 
2007 

JA 
Hög 

*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig 

 

JA 
Tydlig 

*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Diskuterar ej 
svagheter 
 

Hög 

Komorowski & 
Chen, 2006 

JA 
Hög 

* Vem genomför 
datainsamlingen? 
*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig 

 

*Vem utför 
analysen? 
*Redovisar 
ej 
förförståelse 

 

*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 
*Ej tydlig konklusion 

Medelhög 

Li et al., 
2007a 

*Vad har varje 
forskare bidragit 
med? 

* Vem genomför 
datainsamlingen? 
*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig 

 

*Vem utför 
analysen? 
*Redovisar 
ej 
förförståelse 

 

*Kategorier/tema ej 
tydligt 
*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 
*Diskuterar ej 
svagheter 
 

Medelhög 

 

Li et al., 
2007b 

*Vad har varje 
forskare bidragit 
med? 

* Vem genomför 
datainsamlingen? 
*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig 

 

*Vem utför 
analysen? 
*Redovisar 
ej 
förförståelse 

 

*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 
*Diskuterar ej 
svagheter 
 

Medelhög 

 

MacDonald 
& Butler, 
2007 

*Inget etiskt 
tillstånd 
*Vad har varje 
forskare bidragit 
med? 

 

* Vem genomför 
datainsamlingen? 
*Relationen 
forskare 
deltagare ej 
tydlig 

 

*Vem utför 
analysen? 
*Redovisar 
ej 
förförståelse 

 

*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 

Medelhög 

Pakgohar et 
al., 2015 

JA 
Hög 

JA 
Tydlig 

JA 
Tydlig 

*Kategorier/tema ej 
tydligt 
*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv 

*Ej tydligt kritiskt 
resonemang kring 
egen roll under 
analys. 
*Diskuterar ej 
svagheter 
 

Hög 

Zeznock et 
al., 2009 

*Vad har varje 
forskare bidragit 
med? 

* Vem genomför 
datainsamlingen?

*Vem utför 
analysen? 

 

*Resultaten 
redovisas ej i 
teoretiskt 
perspektiv

JA 
Tydligt 

Hög 

 

JA: Fått med alla delar i den delen av granskningen. 

*Saknas delar efter granskning 



 

 
 

Bilaga 6. Resultatmatris 

                                                                   

Kategorier Konsekvenser för kvinnan av UI Barriärer i vården 

Subkategori/ 
Studier 

Kvinnans 
acceptans av 
UI 

Negativa 
känslor och 
dess 
påverkan 

UI påverkan 
på det sociala 
livet 

Påverkan på 
sexuallivet 

Kvinnans 
upplevelse 
av vård-
personal 

 Språkliga 
begränsningar 
 

Akyuz et al., 
(2014). 

X X X X   

Andersson et al., 
(2008). 

X X X  X  

Andersson et al., 
(2009). 

 X X          X X 

Bradway, 
(2005). 

X X X    

Bradway & 
Strumpf, (2008). 

 X X X X  

Delarmelindo et 
al., (2013a). 

 X X X   

Doshani et al., 
(2007). 

X X X  X X 

Gjerde et al., 
(2013). 

 X X X X  

Hamid et al., 
(2015). 

 X X X   

Hayder & 
Schnepp, (2010) 

X X   X  

Hayder, (2012).  X X X   

Higa et al., 
(2011). 

X X X    

Hägglund & 
Ahlström, (2007) 

X X X  X  

Hägglund & 
Wadensten, 
(2007) 

X X X X X  

Komorowski & 
Chen, (2006). 

X X X X   

Li et al., (2007a). X X   X  

Li et al., (2007b). X  X X  X  

MacDonald & 
Butler, (2007) 

 X X  X  

Pakgohar et al., 
(2015). 

 X X    

Zeznock et al., 
(2009). 

 X X  X  

 
 

 

 

 


