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SAMMANFATTNING: 

 

Bakgrund: Urininkontinens (UI) är ett folkhälsoproblem som är mer vanligt hos kvinnor än 

män, och definieras som ofrivilligt urinläckage. Tre typer av UI beskrevs i litteraturstudien, 

vilka var ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och blandinkontinens. De 

vanligaste riskfaktorerna som beskrevs var stigande ålder, övervikt och bukfetma, graviditet 

och vaginal förlossning samt fysisk aktivitet som ger påfrestning av bäckenbotten. Tidigare 

studier visar att många kvinnor inte söker vård för UI. I litteraturstudien används kroppen som 

vårdvetenskapligt begrepp och teoretisk referensram. 

Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens.  

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design, där totalt 14 kvalitativa artiklar från 

databaserna Medline och CINAHL användes till resultatdelen i litteraturstudien.  

Resultat: Resultatet i litteraturstudien visade att UI påverkade kvinnornas liv på olika sätt, 

bland annat som ett hinder i vardagen. På grund av sina besvär avstod många kvinnor från 

olika aktiviteter, vilket ofta medförde social isolering och påverkade relationer. Kvinnorna 

beskrev även många känslor som uppkom i samband med UI. Många av kvinnorna försökte 

söka en orsak eller normalisera sina besvär för att kunna nå acceptans. Det framkom också 

olika svårigheter i samband med att söka hjälp och stöd, där känslan av stigmatisering och att 

inte bli tagen på allvar ofta förekom, samt att information kring UI var bristande. 

Slutsats: Tillsammans med andra studier förmedlar litteraturstudiens resultat att det finns 

behov av att bedriva förbättringsarbete för att kunna nå kvinnor med UI i större omfattning 

och förbättra bemötandet. 

 

Nyckelord: Erfarenheter, Kvinnor, Upplevelser, Urininkontinens 
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1. INLEDNING 
Då vi under utbildningens gång läste en valbar kurs i kvinnors hälsa och ohälsa stötte vi på ämnet 

kring kvinnor med inkontinensbesvär, därmed väcktes intresset för att fördjupa sig i ämnet. Tidigare 

forskning visar att många kvinnor med urininkontinens inte söker vård för sina besvär (Abrams, 

Cardozo, Khoury & Wien, 2013; Minassian, Drutz & Al-Badr, 2003). Det finns även forskning som 

visar på en tydlig stigmatisering av UI. Stigmatiseringen kan vara en faktor som påverkar i vilken 

omfattning kvinnor söker vård (Abrams et al., 2013), därför bör ämnet uppmärksammas då det finns 

specifikt utvecklad vård och stöd för kvinnor med urininkontinens. 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Definition av begreppet urininkontinens 
Urininkontinens (UI) betecknas som besvär av ofrivilligt urinläckage. Besvären kan särskiljas genom 

att beskriva olika faktorer såsom typ av läckage, frekvens, hur svåra besvären är, eventuella 

bakomliggande orsaker samt utlösande faktorer. Andra betydande faktorer är hur besvären påverkar 

hygien och livskvalitet (Abrams et al., 2002). 

 

2.2 Förekomst 
Urininkontinens är ett folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2013). Cirka 200 miljoner människor 

världen över beräknas att någon gång besväras av UI, varav cirka 50 miljoner människor drabbas av 

ofrivilligt urinläckage minst en gång per vecka. I Sverige beräknades år 2000 att ca 530 000 personer 

över 65 år besväras av urinläckage (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013), 

varav det är mer vanligt hos kvinnor än hos män. Uppskattningsvis besväras mellan 10-55% av alla 

kvinnor (Howard & Steggall, 2010; Mendes, Hoga, Gonçalves, Silva & Pereira, 2015) mellan 

åldrarna 15-64 år av någon typ av urininkontinens, varav ansträngnings-inkontinens är den mest 

förekommande (Mendes et al., 2015). 

  

2.3 Typer av urininkontinens 
Urininkontinens förekommer i olika typer samt varierar i svårighetsgrad. Huvudgrupperna är 

ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och blandinkontinens (Abrams et al., 2002; 

McClurg et al., 2016). 

 

 Ansträngningsinkontinens innebär ofrivilligt urinläckage vid olika typer av fysisk 

ansträngning, exempelvis vid nysningar och hosta (Abrams et al., 2002). 

 Trängningsinkontinens innebär att frekvent besväras av akuta urinträningar (Abrams et al., 

2002) och en känsla av att omedelbart behöva uppsöka toalett. Urinträngningarna 

kännetecknas av att vara svåra att hålla tillbaka (Haylen et al., 2010). 

 Blandinkontinens innefattar en kombination av besvären från ansträngningsinkontinens och 

trängningsinkontinens (Abrams et al., 2002).  

 

2.4 Riskfaktorer  
Det finns tydlig evidens för att risken att besväras av urinläckage ökar med stigande ålder. Dock kan 

ökningen samspela med andra riskfaktorer, vilket innebär att åldrandet i sig inte behöver vara en 

ensam faktor till besvären, även om ålder tydligt kan associeras med en ökad risk (Abrams et al., 

2013; Howard & Stegall, 2010). 

En av de mest evidenta riskfaktorerna för att besväras av UI är övervikt och bukfetma 

(Abrams et al., 2013; Howard & Stegall, 2010). Forskning visar att kvinnor med övervikt har ungefär 

dubbelt så hög risk att besväras av ofrivilligt urinläckage. Det ökade intraabdominella trycket bidrar 

särskilt till att ansträningsinkontinens är vanligare bland kvinnor med övervikt (Abrams et al., 2013). 
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Bland de vanligaste orsakerna till UI hör graviditet och vaginal förlossning (Howard & 

Stegall, 2010). Risken ökar med antalet graviditeter och förlossningar (Abrams et al., 2013; Adadji, 

Shittu, Bature, Nasir & Olatunji, 2010). Även om kvinnorna återgår till full kontinens efter 

förlossning kan de vara predisponerade för en ökad risk för att besväras av urininkontinens i 

framtiden på grund av den fysiska ansträngningen på kroppen under graviditet och förlossning 

(Abrams et al., 2013). Anatomiska och fysiologiska påfrestningar i samband med graviditet och 

vaginal förlossning har angivits som möjliga orsaker till den ökade risken, däribland utvidgning av 

livmodern med ett ökat tryck på urinblåsan (Adadji et al., 2010).  

Långvarig fysisk aktivitet som innebär upprepade belastningar på bäckenbotten, har direkt 

samband med en ökad risk för att besväras av ansträngningsinkontinens, exempelvis tunga lyft 

(Howard & Stegall, 2010). Forskning visar dock att lågintensiv träning utan direkt belastning på 

bäckenbotten istället har en terapeutisk inverkan på bäckenbottenmuskulaturen och kan öka 

kontinensen (Abrams et al., 2013). 

Andra förekommande riskfaktorer som Abrams et al. (2013) anger är gynekologiska 

operationer, diabetes, menopaus och neurologiska sjukdomar (ibid.). Även rökning, 

alkoholkonsumtion, koffein, vissa läkemedel (Howard & Stegall, 2010) samt ärftlighet benämns ofta 

som riskfaktorer för UI. Många studier har dock misslyckats med att hitta ett direkt samband, och det 

är således svårt att benämna de faktorerna som evidenta riskfaktorer. Likväl är ovanstående faktorer 

återkommande i många studier och kan associeras till en ökad risk (Abrams et al., 2013). 

 

2.5 Att inte söka vård 
Tidigare forskning påvisar ett stort mörkertal bland kvinnor med UI. Vanliga anledningar kvinnorna 

uppger för att inte söka hjälp är att UI inte anses som en allvarlig sjukdom och att besvären tillhör 

normalt åldrande. En känsla av skam uppges också vara ett hinder för hjälpsökande (Abrams et al., 

2013; Minassian et al., 2003). En del kvinnor anger barriärer för att söka hjälp för sina besvär då 

informationen är bristande om att det finns hjälp att få, samt vart kvinnorna kan vända sig. Många 

kvinnor har en uppfattning om att det inte finns någon behandling för UI och uttrycker en rädsla 

inför att berätta om sina besvär för sjukvårdspersonal (Minassian et al., 2003).  

Det finns många olika behandlingar för UI, SBU (2013) beskriver vikten av att erbjuda 

effektiv hjälp till personer med UI, även för äldre. Behandlingar och hjälp som finns att få är bland 

annat; bäckenbotten- och blåsträning, behandlingsprogram där exempelvis toaletträning ingår, 

kirurgisk behandling så som slyngplastik och injektionsbehandlingar. Vidare beskriver SBU att 

livstilsinterventioner kan vara till stor hjälp, liksom farmakologisk behandling.  

 

2.6 Teoretisk referensram 
2.6.1 Kroppen 

Som vårdvetenskapligt begrepp innefattar kroppen inte bara den fysiska aspekten, utan även 

upplevelsen av kroppen, samt hur den påverkar människans psykiska hälsa. Att förstå kroppen som 

ett vårdvetenskapligt begrepp samt att förstå vilken betydelse kroppen har för människans 

individuella upplevelse av hälsa och ohälsa är grundläggande för att förstå kroppen som 

helhetsbegrepp. Hur kroppen upplevs påverkar människans bild av sig själv, vilken i sin tur färgas av 

samhällets ideal. Idealet är ofta att kroppen skall vara frisk, ungdomlig, hälsosam och kontrollerad. 

Kroppen ska vara välfungerande och bära människan genom belastningarna som dagens samhälle 

innebär, och samtidigt vara vacker, väldoftande och representera kvinnlighet respektive manlighet 

(Lindwall, 2012).  

Media i dagens samhälle förmedlar kroppsideal samt vad som anses vara kvinnligt (Crawford 

& Unger, 2000; Larmén, 1992). Kvinnor blir i större utsträckning än män bedömda utefter 

kroppsliga och sexuella ideal. De kvinnor som inte uppnår samhällets normer av kvinnlighet riskerar 
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att bli förbisedda, till exempel kvinnor med övervikt eller kvinnor som inte anses vara attraktiva 

utefter skönhetsidealen (Crawford & Unger, 2000; Johansson, 1999). Även äldre och 

funktionshindrade kvinnor riskerar att bli försummade på grund av samhällets bild av kvinnlighet, då 

idealbilden av kvinnan inte uppnås (Crawford & Unger, 2000).  

 

3. PROBLEMFORMULERING 
Urininkontinens förekommer i flera olika former och är idag ett problem bland kvinnor. Trots att det 

finns specifikt utvecklad vård och stöd för urininkontinens är det många som inte söker hjälp, och 

mörkertalet antas vara stort. Tidigare studier visar att det finns olika barriärer för att söka hjälp, och 

att kvinnor ofta upplever skam och rädsla i samband med att leva med UI. Det är därför av vikt att 

uppmärksamma vad kvinnor upplever i samband med sina besvär och hur hälso-och sjukvården kan 

förbättra möjligheten för kvinnor med UI att söka hjälp. 

 

4. SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens. 

 

5. METOD 
Metoden för studien var en litteraturstudie med deskriptiv design (Kristensson, 2014).  

 

5.1 Sökstrategi 
För litteratursökningen användes databaserna CINAHL och Medline. För att hitta relevant litteratur 

identifierades först syftets meningsbärande ord (Kristensson, 2014) samt synonymer via Svensk 

MeSH (http://mesh.kib.ki.se), som var kvinnor, urininkontinens, och erfarenheter. Efter översättning 

till engelska valdes ämnesorden “Urinary Incontinence+”, “Life experiences” (CINAHL Headings), 

och “Life change events” (MeSH). Därtill valdes ordet “experience*” som synonym i fritextsökning.  

För att kombinera sökorden användes booleriska tecken (Kristensson, 2014) enligt följande; 

“Urinary incontinence+” AND “Life experiences” (CINAHL Headings) OR “experience*”. I 

Medline användes ämnesordet “Life change events” som MeSH-term istället för “Life experiences”. 

Innan slutgiltig sökning utfördes testsökningar som innehöll flera synonymer relaterade till 

ämnesorden. Efter flertalet sökningar beslutades att ytterligare synonymer gav ett för omfattande 

resultat med låg relevans till syftet. Ämnesordet “Women” testades även att användas som 

begränsningen “Female” istället för sökord, vilket inte gav någon signifikant skillnad i resultat. 

Därför beslutades att använda begränsningen för att minska antalet sökord. 

Då litteraturstudien hade kvinnor som målgrupp för syftet valdes kvinnor som huvudsaklig 

inklusionskriterie, anhörigas upplevelser exkluderades. Då studien syftar till att undersöka kvinnor 

valdes åldersbegränsningen “All adult” för att exkludera artiklar om barn och tonåringar. Endast 

artiklar som var “Peer-Reviewed”, med andra ord vetenskapligt granskade, var inkluderade för att få 

fram artiklar med bra forskningskvalitet. Språket begränsades till engelska, och tidsspannet på 

publicerade artiklar begränsades till mellan 2006-2016 för att inkludera nyare forskning. I databasen 

CINAHL exkluderades även artiklar från Medline för att minska risken för dubbletter.  

 

5.2 Urval 
Efter den slutgiltiga sökningen gjordes ett urval av artiklarna. Först granskades alla titlar för att hitta 

artiklar relevanta i förhållande till det valda syftet. Då litteraturstudien syftade till att beskriva 

upplevda erfarenheter exkluderades kvantitativa artiklar samt review-artiklar i urvalet. Efter 

gallringen av rubriker lästes samtliga kvarvarande artiklars abstrakt av båda författarna var för sig. 

Sedan diskuterades gemensamt vilka abstrakt som motsvarade syftet för litteraturstudien. Artiklarna 

som sedan valdes ut lästes i fulltext. Därefter diskuterades artiklarnas innehåll, varefter artiklar som 



 

4 

 

inte motsvarade litteraturstudiens syfte exkluderades. Genom hela urvalsprocessen granskades titlar, 

abstract och fulltexter gemensamt för att minska risken för att egen förförståelse påverkade 

urvalsprocessen (Kristensson, 2014). Det slutgiltiga urvalet bestod av 14 vetenskapliga artiklar där 

fyra hämtades från CINAHL och 10 från Medline. En överblick av antalet vetenskapliga artiklar 

efter sökningen och under urvalsprocessen finns redovisad i Tabell 1. Fullständig sökning finns 

redovisad i sökmatrisen, se Bilaga (1). 

 

Tabell 1: Överblick av antalet artiklar efter sökning och urval på respektive databaser. 

DATABAS Resultat av slutgiltig sökning 
(Antal träffar/ lästa titlar) 

Urval 1 
(Lästa abstract) 

Urval 2 
(Lästa fulltext) 

Urval 3 
(Inkluderade i resultatet) 

CINAHL 34 17 7 4 

Medline 523 98 19 10 

 

5.3 Värdering 
Artiklarna som valdes till studien värderades med hjälp av “granskningsmall för kvalitativa artiklar - 

patientupplevelser” (SBU, 2014). För att komplettera granskningsmallen användes även Kristensson 

(2014) som stöd i värderingen. Av vikt i värderingen var artiklarnas tillförlitlighet och verifierbarhet, 

därför granskades artiklarnas urval, dataanalys och resultat särskilt noggrant (ibid.). 

Med hjälp av granskningsmallen (SBU, 2014) poängsattes artiklarna efter antal “Ja”, och 

delades in i olika grupper efter antal poäng som följande: 0-8, 9-14, 15-21. Poängsättningen 

kombinerades sedan med en helhetsbedömning av artiklarna. Värderingen utfördes gemensamt och 

artiklarna värderades sedan som låg, medel eller hög. Artiklarnas styrkor och svagheter presenteras 

sammanfattade i artikelmatrisen, se Bilaga (2). I värderingen bedömdes fyra artiklar som hög kvalitet 

samt 10 som medelhög kvalitet. Då inga av artiklarna värderades som låg kvalitet inkluderades alla 

granskade artiklar i studien. 

 

5.4 Dataanalys   

För dataanalysen användes integrerad analysmetod i olika steg. I första steget lästes resultatet av de 

14 artiklarna utvalda till litteraturstudien igenom noggrant för att identifiera likheter och skillnader 

mellan resultaten i de olika artiklarna. Meningsbärande enheter markerades i texten och 

kondenserades. I andra steget formades subkategorier som kodades och sedan formade 

huvudkategorier som sammanfogade de resultat som relaterade till varandra. I tredje steget 

sammanställdes resultatet slutgiltigt i de olika kategorierna. Genom alla steg i analysprocessen 

diskuterades och jämfördes tolkningar gemensamt för att minska risken för att egna värderingar 

skulle påverka analysen och felaktiga tolkningar av artiklarnas resultat (Kristensson, 2014). 

 

5.5 Etiska överväganden 
I Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), 1§ fastställs 

bestämmelser om samtycke till forskning. Syftet med lagen är “... att skydda den enskilda människan 

och respekten för människovärdet vid forskning”. Enligt Kristensson (2014) ska alla artiklar som 

inkluderas i en litteraturstudie granskas ur ett etiskt perspektiv, vilket innebär att artiklarna som 

inkluderas ska vara etiskt försvarbara.  

Av de 14 artiklar som slutgiltigt inkluderades i litteraturstudien redovisades i 12 av dem att 

godkännande från etisk kommitté erhållits. I en artikel uppgavs inte något godkännande, dock angav 
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tidskriften i vilken den var publicerad att uppvisande av godkännande från etisk kommitté var ett 

krav för publicering. Den andra artikeln där det inte uppgavs etiskt godkännande i artikeln fördes 

dock ett etiskt resonemang kring samtycke från deltagarna som medverkade i studien. Tidskriften i 

vilken den sistnämnda artikeln var publicerad angav även att riktlinjer från en etisk kommitté ligger 

till grund för det publicerade materialet i tidskriften. 

I litteraturstudien har innebörden i resultatet synliggjorts. Resultatet har inte förvrängts, 

förfalskats eller plagierats. Resultatet är inte avsett att vilseleda och redovisas därför öppet 

(Vetenskapsrådet, 2016). Egna värderingar har inte präglat resultat eller tillvägagångssätt. 

 

6. RESULTAT 
Resultatet sammanställdes i flera olika huvudkategorier samt subkategorier för att beskriva kvinnors 

erfarenheter av att leva med UI. För att ge en överskådlig presentation redogörs huvudkategorierna 

och subkategorierna i en tabell nedan (Tabell 2). 

 

Tabell 2: Översikt av huvudkategorier samt underkategorier som presenteras i resultatet. 

Huvudkategorier Subkategorier 

Konsekvenser i vardagen 

 

 

Påverkar det sociala livet 

 

 

Emotionell påverkan 

 

 

 

Vikt av förståelse 

 

 

Svårigheter i att söka hjälp 

 

Påverkar dagligt liv 

Strategier och planering av vardagen 

Symtom och påverkad hygien 

 

Social isolering 

Påverkar intima relationer och sexualitet 

 

Rädsla och oro 

Skam 

Påverkan på självständighet och värdighet 

 

Att söka en orsak 

Att försöka ”normalisera” och acceptera UI 

 

Barriärer för att söka hjälp och stöd 

Bemötande i vården 

Ett tabubelagt och stigmatiserat ämne 

 

6.1 Konsekvenser i vardagen 
Att leva med UI beskrevs av kvinnorna i majoriteten av studierna som ett hinder i vardagen, vilket 

påverkade kvinnornas liv på olika sätt och resulterade i en ständig planering av vardagen 

(Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom, 2008; Delarmelindo, Parada, Rodrigues & 

Bocchi, 2013a; Gjerde, Rortveit, Muleta & Blystad, 2012; Hamid, Pakgohar, Ibrahim & Vahid 

Dastjerdi, 2015; Hägglund & Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006; Li, Low & Lee, 2007; 

MacDonald & Butler, 2007; Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006; Pakgohar, Hamid, Ibrahim & 

Vahid-Dastjerdi, 2015; Siu & Lopez, 2012; Whapples, 2014),  

 

6.1.1 Påverkar dagligt liv 

I de flesta studierna beskrev kvinnor att UI påverkade det dagliga livet (Andersson et al., 2008; 

Delarmelindo et al., 2013a; Gjerde et al., 2012; Hamid et al., 2015; Hägglund & Ahlström, 2007; 

Komorowski & Chen, 2006; MacDonald & Butler, 2007; Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006; 
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Pakgohar et al., 2015; Siu & Lopez, 2012; Zeznock et al., 2009; Whapples, 2014). Några av 

kvinnorna berättade att besvären hade en negativ inverkan på arbetet (Hägglund & Ahlström, 2007; 

Komorowski & Chen, 2006; Siu & Lopez, 2012; Zeznock et al., 2009). En av kvinnorna arbetade 

som lärare, och berättade att hon tvungen att stå med benen tätt ihop och undvika att skratta under 

lektioner (Komorowski & Chen, 2006).  

Gemensamt för flera kvinnor var även störd nattsömn på grund av sina besvär (Delarmelindo 

et al., 2013a; Gjerde et al., 2012; Hamid et al., 2015; MacDonald & Butler, 2007). Några kvinnor 

beskrev att de fick gå upp flera gånger per natt för att tvätta sig eller byta kläder (Delarmelindo et al., 

2013a; Hamid et al., 2015).  

Flera av kvinnorna i studierna berättade att UI begränsade deras förmåga att utöva sin tro i 

vardagen (Hamid et al., 2015; Komorowski & Chen, 2006; Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006; 

Pakgohar et al., 2015). Särskilt stora hinder innebar det för några muslimska kvinnor, som på grund 

av sin UI inte kunde utföra tvagning (tvättning) och böner ordentligt på grund av besvären. 

Kvinnorna berättade att de under bönen måste vara helt rena, därför utförs ceremoniell tvagning i 

förhand. Avbrott för eventuell kroppslig utsöndring under eller mellan tvagning och bön innebar 

förlust av den renlighet som fordrades, och ansågs därför ogiltig (Hamid et al., 2015; Mujisenbergh 

& Lagro-Janssen, 2006). 

I resultatet framgick tydligt att kvinnorna undvek många aktiviteter de tidigare ägnat sig åt, 

dels på grund av psykisk oro för läckage, dels med anledning av att en del aktiviteter förvärrade 

urinläckaget (Delarmelindo et al., 2013a; Komorowski & Chen, 2006; Pakgohar et al., 2015; Siu & 

Lopez, 2012; Whapples, 2014). I studierna framgick även att kvinnorna ofta fick avstå från fysiska 

aktiviteter som promenader och träning (Hägglund & Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006). 

Däremot fanns det en del kvinnor som beskrev att UI inte innebar några större konsekvenser i 

vardagen då besvären inte utgjorde ett hinder (Andersson et al., 2008; Hägglund & Ahlström, 2007). 

 

6.1.2 Strategier och planering av vardagen 

En ständig planering och anpassning var nödvändig hos flera kvinnor för att kringgå konsekvenserna 

av UI (Hägglund & Ahlström, 2007). Vardagen beskrevs ofta som full av avbrott där mycket tid och 

energi spenderades åt att kontrollera och dölja sin UI (Hamid et al., 2015; Li et al., 2007; Pakgohar et 

al., 2015; Siu & Lopez, 2012). Genom att planera och skapa nya rutiner kände kvinnorna ett 

upprätthållande av kontroll i vardagen. Strategier som tillämpades var bland annat att minska 

vätskeintaget, göra frekventa toalettbesök (Hamid et al., 2015; MacDonald & Butler, 2007; Pakgohar 

et al., 2015; Siu & Lopez, 2012; Whapples, 2014) och att använda mörka och löst sittande 

klädesplagg (Delarmelindo et al., 2013a; Hamid et al., 2015; Pakgohar et al., 2015; Siu & Lopez, 

2012). En kvinna beskrev att hon ofta gick på toaletten fast hon egentligen inte hade behov, hon 

beskrev det som en besatthet (Li et al., 2007). Andra kvinnor beskrev hur de alltid var tvungna att ha 

med extra ombyten (Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006; Pakgohar et al., 2015). 

 

6.1.3 Symtom och påverkad hygien 

Påverkan på hygienen beskrevs av kvinnorna i flera studier som besvärlig då kvinnorna flera gånger 

dagligen tvättade sina underliv, bytte kläder eller inkontinensskydd (Delarmelindo et al., 2013a; 

Gjerde et al., 2012; Hamid et al., 2015; Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006; Pakgohar et al., 2015; 

Siu & Lopez, 2012). Några kvinnor beskrev en ständig känsla av att vara oren, lukta urin, och att 

aldrig känna sig torr, och ängslades över att omgivningen skulle uppfatta det (Delarmelindo et al., 

2013a; Gjerde et al., 2012; Li et al., 2007). 

Några kvinnor beskrev även att inkontinensen ibland resulterade i andra besvär som 

ytterligare förvärrade vardagen (Hamid et al., 2015; MacDonald & Butler, 2007). Besvären bestod 

ofta av hudirritation, rodnad och torrhet (Hamid et al., 2015; MacDonald & Butler, 2007; Siu & 
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Lopez, 2012), men även urinvägsinfektioner (MacDonald & Butler, 2007), svampinfektioner 

(Bradway & Strumph, 2008) och en allmän påverkan på kroppen i form av smärtor eller dylikt 

(Hamid et al., 2015; MacDonald & Butler, 2007). 

 

6.2 Påverkar det sociala livet 
I många av studierna beskrev flera kvinnor att UI påverkade det sociala livet, vilket kunde leda till 

såväl social isolering som påverkade relationer (Bradway & Strumph, 2008; Gjerde et al., 2012; 

Hamid et al., 2015; Hägglund & Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006; MacDonald & Butler, 

2007; Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006; Siu & Lopez, 2012)  

 

6.2.1 Social isolering 

Då många kvinnor beskrev att de inte vågade anförtro sig till andra stannade de oftast hemma, vilket 

medförde att de sociala relationerna blev lidande (Gjerde et al., 2012; Hamid et al., 2015; Hägglund 

& Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006). Kvinnorna uttryckte en oro för att andra skulle få 

vetskap om deras problem, och vad konsekvenserna skulle bli. För att hålla sina problem med UI för 

sig själva isolerade sig många kvinnor socialt. Det fanns dels kvinnor som använde social isolering 

som en medveten strategi för att inte riskera att läcka framför andra människor (Hamid et al., 2015; 

MacDonald & Butler, 2007; Siu & Lopez, 2012), medan andra kände sig socialt exkluderade till 

följd av deras avståndstagande till särskilda aktiviteter (Komorowski & Chen, 2006). 

Flera av kvinnorna som inte försökt eller inte kunnat dölja sin UI för sina närmaste beskrev 

att vetskapen också kunde påverka relationerna. En kvinna uppgav att hon upplevde sig som en 

börda inför sin dotter (Bradway & Strumph, 2008), medan en annan beskrev att hon gick miste om 

kvalitetstid med sina barn då hon inte kunde delta i lekar (Siu & Lopez, 2012). 

 

6.2.2 Påverkar intima relationer och sexualitet 

Många kvinnor beskrev att UI påverkade relationen med deras partner negativt (Bradway & 

Strumph, 2008; Gjerde et al., 2012; Hamid et al., 2015; Komorowski & Chen, 2006; Mujisenbergh & 

Lagro-Janssen, 2006; Siu & Lopez, 2012). För många var det en stor svårighet att anförtro sig till sin 

partner (Gjerde et al., 2012; Hamid et al., 2015; Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006). Några 

kvinnor uppgav att de inte vågade berätta om sin UI för sin partner av fruktan för att relationen 

skulle påverkas negativt (Siu & Lopez, 2012). Andra kvinnor fasade för att inte få stöd från sin 

partner och oroade sig för den genans det skulle innebära att berätta om sin UI (Gjerde et al., 2012; 

Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006). 

Många kvinnor beskrev hur UI påverkade deras sexliv och sexualitet (Bradway & Strumph, 

2008; Hamid et al., 2015; Komorowski & Chen, 2006). En kvinna berättade att hon helt enkelt inte 

kunde dölja sin UI från sin man eftersom att hon läckte vid samlag (Bradway & Strumph, 2008). En 

annan kvinna berättade att hon inte längre kunde njuta av sex, vilket gjorde att hon inte upplevde sig 

tillfredsställd i livet (Komorowski & Chen, 2006). Flera av kvinnorna beskrev hur samlag endast 

blivit besvärligt och otillfredställande på grund av sina besvär med UI, och att de därför undvek 

samlag (Hamid et al., 2015). 

I studierna beskrev även några kvinnor att partnerskapet påverkades negativt (Bradway & 

Strumph, 2008; Gjerde et al., 2012) även utan någon koppling till sexlivet. En kvinna beskrev hur 

hennes vana att stanna hemma på grund av sina besvär påverkade relationen med hennes man då de 

inte längre gick ut på restauranger och gjorde aktiviteter tillsammans som tidigare. Maken hade helt 

enkelt fått anpassa sig (Bradway & Strumph, 2008).  
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6.3 Emotionell påverkan 
I samtliga studier framkom ett brett spektrum av kvinnornas känslor i samband med UI, såsom rädsla 

och oro för att läcka, samt skamkänslor och påverkan på självständighet (Andersson et al., 2008; 

Bradway & Strumph, 2008; Delarmelindo et al., 2013a; Gjerde et al., 2012; Hamid et al., 2015; 

Hägglund & Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006; Li et al., 2007; MacDonald & Butler, 

2007; Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006; Pakgohar et al., 2015; Siu & Lopez, 2012; Zeznock, 

Gilje & Bradway, 2009; Whapples, 2014). 

 

6.3.1 Rädsla och oro 

Två återkommande upplevelser hos kvinnorna som framkom i flera olika sammanhang var rädsla 

och oro. Bland de flesta kvinnor fanns en generell och konstant rädsla för urinläckage. Rädslan 

grundades ofta i en oro för att besvären skulle avslöjas (Delarmelindo et al., 2013a; Gjerde et al., 

2012; Hamid et al., 2015; Pakgohar et al., 2015; Siu & Lopez, 2012). Det beskrevs även en rädsla 

och hopplöshet inför framtiden, där kvinnor uttryckte en oro för att besvären skulle komma att vara 

bestående eller förvärras (Hamid et al., 2015; Li et al., 2007; Pakgohar et al., 2015). Det fanns även 

en rädsla för att besvären skulle leda till ensamhet i framtiden (Hamid et al., 2015). 

 

6.3.2 Skam 

Många kvinnor beskrev ofta skamkänslor i samband med UI (Gjerde et al., 2012; Hamid et al., 2015; 

Hägglund & Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006; Li et al., 2007; Mujisenbergh & Lagro-

Janssen, 2006; Pakgohar et al., 2015; Siu & Lopez, 2012). Skamkänslorna beskrevs ofta i samband 

med att urinläckage inträffade utanför hemmet, dels hemma hos andra människor, men även på 

offentliga platser (Gjerde et al., 2012; Hägglund & Ahlström, 2007; Li et al., 2007). Det beskrevs 

även en skam i samband med att inte kunna leva upp till sin roll som kvinna enligt samhällets och 

kulturens ideal (Gjerde et al., 2012; Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006; Siu & Lopez, 2012). 

 

6.3.3 Påverkan på självständighet och värdighet 

En del kvinnor uttryckte en önskan om att bevara sin självständighet och värdighet genom att hitta 

egna lösningar för att själva försöka hantera sin UI och undvika läckage (Andersson et al., 2008; 

Zeznock et al., 2009). En del kvinnor kände sig bekymrade över tanken på att bli beroende av andra 

och därmed förlora sin självständighet (Hamid et al., 2015). Många kvinnor beskrev UI som en 

känsla av att återgå till barndomen, vilket medförde att upplevelsen av värdigheten och 

självständighet hos kvinnorna hotades (Andersson et al., 2008; Li et al., 2007; MacDonald & Butler, 

2007; Pakgohar et al., 2015; Siu & Lopez, 2012). 

Förlust av kontroll över kroppen beskrevs av flera kvinnor (Hägglund & Ahlström; 

MacDonald & Butler, 2007; Pakgohar et al., 2015; Siu & Lopez, 2012). Det uttrycktes en maktlöshet 

och desperation över att inte kunna kontrollera urinläckaget. Förlusten av kontroll över kroppen 

resulterade i en osäkerhet och att kvinnorna upplevde en förlust av sin kvinnlighet (Hägglund & 

Ahlström, 2007). 

 

6.4 Vikt av förståelse 
Gemensamt i många av studierna var att kvinnorna själva försökte söka en förståelse för sin UI 

genom att söka en orsak eller normalisera sina besvär, samt att försöka nå acceptans (Andersson et 

al., 2008; Gjerde et al., 2012; Hägglund & Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006; 

Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006; Siu & Lopez., 2012; Whapples, 2014; Zeznock et al., 2009). 
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6.4.1 Att söka en orsak 

Gemensamt för många av kvinnorna var att de själva sökte en orsak till besvären för att försöka nå 

förståelse (Andersson et al., 2008; Hägglund & Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006; Siu & 

Lopez, 2012; Whapples, 2014; Zeznock et al., 2009). En del kvinnor uppgav olika orsaker som 

ansågs normala, som att ha fött många barn, hög ålder (Hägglund & Ahlström, 2007; Siu & Lopez, 

2012) och sängvätning (Hägglund & Ahlström, 2007) eller oregelbundna toalettvanor under 

barndomen (Komorowski & Chen, 2006). Andra anklagade sig själva för att inte ha tagit hand om 

sin hälsa (Siu & Lopez, 2012). Vissa kvinnor sökte även religiösa eller andliga orsaker till sina 

besvär. Några beskrev att det var Guds vilja (Gjerde et al., 2012; Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 

2006), medan andra berättade att osämja med andar var orsaken till deras besvär (Gjerde et al., 

2012). 

 

6.4.2 Att försöka “normalisera” och acceptera UI 

En beskrivning av normalisering kring besvären var återkommande i flera av kvinnornas berättelser. 

Många av kvinnorna intalade sig att UI var ett besvär som kom med åldern då kroppen försvagas, 

medan äldre kvinnor ansåg sig vara för gamla för att kunna göra något åt besvären, och att andra mer 

allvarligare sjukdomar var av större vikt (Andersson et al., 2008). Det framkom även att en del 

kvinnor intalade sig att UI var normalt efter förlossning. En kvinna beskrev en lättnad över att inte ha 

fått mer allvarliga postnatala komplikationer (Whapples, 2014).  

Många kvinnor sökte efter en förståelse för kroppens funktioner för att också kunna förstå 

urininkontinensen. På så vis kunde en del av kvinnorna uppnå acceptans för sina besvär (Andersson 

et al., 2008; Zeznock et al., 2009). Det framkom en skillnad på acceptans mellan yngre och äldre 

kvinnor över att leva med UI då kvinnor i 50-års åldern hade lättare att acceptera livet med UI än 

kvinnorna i 30-års åldern. En kvinna uttryckte att hon hade haft betydligt större svårighet att 

acceptera sin UI när hon var yngre (Hägglund & Ahlström, 2007).  

 

6.5 Svårigheter i att söka hjälp 
Gemensamt för flertalet studier var att kvinnorna beskrev att det fanns många olika svårigheter kring 

att söka hjälp och stöd på grund av olika barriärer såsom brist på information, dåligt bemötande i 

vården och stigmatisering av UI (Andersson et al., 2008; Bradway & Strumph, 2008; Delarmelindo 

et al., 2013a; Gjerde et al., 2012; Komorowski & Chen, 2006; Li et al., 2007; MacDonald & Butler, 

2007; Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006; Whapples, 2014; Zeznock et al., 2009). 

 

6.5.1 Barriärer för att söka hjälp och stöd 

Flera kvinnor beskrev en känsla av att slösa på sjukvårdens resurser (Li et al., 2007) samt en fruktan 

för att inte bli tagna på allvar för besvären (Andersson et al., 2008). Det fanns även många kvinnor 

som inte alls hade vetskap om att UI gick att behandla (Andersson et al., 2008; Delarmelindo et al., 

2013a; Gjerde et al., 2012; Komorowski & Chen, 2006; MacDonald & Butler, 2007; Mujisenbergh 

& Lagro-Janssen, 2006).  

Flera kvinnor beskrev även att de föredrog en kvinnlig läkare. Några av kvinnorna berättade 

att det upplevdes för genant att tala om UI inför en man, medan andra angav kulturella eller religiösa 

skäl för att föredra en kvinnlig läkare (Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006). 

En studie beskrev kvinnor som hade besvärats av mildare UI i flera år utan att söka hjälp. Inte 

förrän besvären började uppträda i samband med “oförglömliga olyckor” blev kvinnorna motiverade 

till att söka hjälp (Li et al., 2007). 
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6.5.2 Bemötande i vården 

Av de kvinnor som varit i kontakt med vården angående UI framkom varierade erfarenheter. Vissa 

upplevde att de fick ett dåligt bemötande eller inte blev tagna på allvar (Hägglund & Ahlström, 2007; 

Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006), medan andra upplevde att informationen som gavs var 

mycket bristfällig (Mujisenbergh & Lagro-Janssen, 2006; Whapples, 2014). En kvinna beskrev att 

läkaren hon träffat påstod att ingen behandling för UI existerade (Komorowski & Chen, 2006), 

medan en annan beskrev att hennes gynekolog inte hade något att säga (Bradway & Strumph, 2008).  

I en studie där UI uppkommit efter förlossning beskrev en kvinna att endast ett rutinbesök sex 

veckor efter förlossningen gjordes, trots indikationer på att besvären berodde på UI. Kvinnan 

informerades endast om bäckenbottenträning och trots att besvären bestod uppmanades kvinnan till 

att fortsätta träna bäckenbotten utan uppföljning. Det beskrevs även av en kvinna att upplevelsen i 

efterhand var en önskan om mer stöd efter förlossning (Whapples, 2014).   

 

6.5.3 Ett tabubelagt och stigmatiserat ämne 

I flera studier beskrev kvinnor att UI inte var något som de ville prata om. Några ansåg att det helt 

enkelt inte var ett socialt accepterat samtalsämne (Andersson et al., 2008; MacDonald & Butler, 

2007), medan andra kvinnor beskrev att UI inte var något som pratades om på det sätt som andra 

hälsoproblem (Gjerde et al., 2012; Hägglund & Ahlström, 2007). I en studie beskrev många kvinnor 

livet med UI som tabu. Ämnet ansågs vara för intimt för att tala om, och beskrevs som något som 

inte existerade för andra människor (Hägglund & Ahlström, 2007). Trots insikten om att andra 

kvinnor hade samma problem, beskrevs UI av flera kvinnor som något som var allt för personligt för 

att anförtro åt andra (Gjerde et al., 2012; Zeznock et al., 2009). 

 

6.6 Resultatsammanfattning 
Resultatet i litteraturstudien påvisar att UI påverkade kvinnornas liv på olika sätt, bland annat som ett 

hinder i vardagen där strategier och planering användes av kvinnorna för att hantera sin UI. På grund 

av sina besvär avstod många kvinnor från olika aktiviteter, vilket ofta medförde en upplevelse av 

social isolering. 

UI påverkade även sexlivet för många kvinnor, och kunde ha en negativ inverkan på 

relationen med partnern. Kvinnorna beskrev känslor som rädsla. oro och skam som en stor del av 

livet med UI. Många av kvinnorna försökte söka en orsak eller normalisera sina besvär för att kunna 

nå acceptans. Det framkom även att kvinnorna upplevde olika svårigheter i samband med att söka 

hjälp och stöd, där känslan av stigmatisering och att inte bli tagen på allvar ofta förekom, samt att 

information kring UI var bristande.  

 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 
Då litteraturstudiens syfte var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens 

valdes en litteraturstudie med deskriptiv design som metod. Den deskriptiva designen med 

kvalitativa artiklar lämpar sig för att beskriva erfarenheter, då en kvalitativ studie ger den valda 

populationens egna berättelser (Kristensson, 2014). Då den valda populationen hör till gruppen 

“patienter” var det inte möjligt att göra en intervjustudie eftersom sjuksköterskestudenter vid Örebro 

Universitet inte har behörighet att intervjua personer som räknas till den gruppen. Därav valdes en 

deskriptiv litteraturstudie som metod för att motsvara syftet att beskriva populationens egna 

erfarenheter. 

Som nämnt i sökstrategin valdes ämnesordet “Women” istället som begränsningen “Female” 

då det inte gav någon signifikant skillnad. Tillsammans med fritextsökningen “experience*” och 

begränsningen “female” gav sökningen ett tillfredsställande antal träffar som till större del svarade 
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på syftet. Åldersvalet “all adult” i databaserna Medline och CINAHL innefattar åldern från 19 år och 

uppåt. Vid testsökningarna användes även databasen PsycINFO där majoriteten av träffarna var 

dubletter från CINAHL och Medline, därför beslutades att exkludera PsycINFO som databas. Dock 

finns en risk att användbara artiklar exkluderades. Kristensson (2014) beskriver att databaserna 

Medline, CINAHL och PsycINFO är bland de mest vanliga och omfattande inom det 

vårdvetenskapliga området. 

Då antalet träffar blev litet med en begränsning på publicerade artiklar de senaste fem åren 

utökades begränsningen till tio år (2006-2016). Det resulterade då i ett tillfredsställande antal träffar 

och gav ett bra informationsunderlag till litteraturstudien. Sökningen begränsades även till artiklar på 

engelska, vilket utgjorde en viss svårighet vid översättning. Därför diskuterades innehållet och 

eventuella frågor som uppkom gällande översättningen sinsemellan. Vid osäkerhet användes även 

olika engelsk-svenska lexikon för att minska risken för feltolkningar.  

Att diskutera översättning gemensamt samt att vid osäkerhet använda lexikon var ett sätt att 

undvika individuella missuppfattningar, vilket ökar tillförlitligheten och verifierbarheten i 

litteraturstudien (Kristensson, 2014).  

Då urvalet genomfördes genom subjektiva analyser av artiklarnas titlar, abstract och 

fulltexter finns en risk för att passande studier föll bort i urvalsprocessen. Därtill bestod den 

slutgiltiga sökningen av 557 titlar, ett antal som ökade risken för att passande studier föll bort redan i 

första urvalet. För att minska risken granskades alla titlar var för sig, och jämfördes sedan 

gemensamt. På liknande vis granskades artiklarnas abstract, slutligen lästes och diskuterades 

artiklarna i fulltext.  

De använda artiklarna till studien var från olika delar av världen: Alaska (1), Storbritannien 

(1), Sverige (2), Kina (3), Iran (2), Etiopien (1), Kanada (1). Brasilien (1), Nederländerna (1) USA 

(1). Variationen av artiklarnas ursprung kan bidra till en bredare bild av kvinnors erfarenheter av att 

leva med urininkontinens och kan samtidigt vara användbart i ett mångkulturellt samhälle då 

studierna visar på ett likvärdigt resultat oavsett ursprung. Det förelåg även en stor åldersvariation 

bland deltagarna i studierna, dock redovisade inte alla studier deltagarnas exakta åldrar i den 

slutgiltiga studiegruppen. Kristensson (2014) beskriver att ett brett urval tillför en viss tillförlitlighet 

och överförbarhet genom en stor variation.  

Värderingen av artiklarna gjordes genom en kombination av poängsättning samt 

helhetsbedömning. Helhetsbedömningen av artiklarna innebar att noggrant granska kvaliteten av 

artiklarna som helhet. Trots att artiklarna granskades gemensamt är dock värderingen till stor del 

subjektiv och därför svår att redovisa fullt ut för att kunna upprepa. Kristensson (2014) beskriver att 

verifierbarheten kan ökas genom att presentera data och material i tabeller (ibid.). Därför presenteras 

en sammanfattning av artiklarnas styrkor och svagheter i artikelmatrisen (Bilaga 2). Poängsättningen 

bygger också på en subjektiv tolkning då granskningsmallen från SBU (2014) enbart utgör en mall 

för vilka punkter som bör granskas (ibid.). 

Som beskrivet i litteraturstudiens metod uppgav två av artiklarna inget etiskt godkännande i 

varken metod eller diskussion. Vid vidare undersökning visade sig dock artiklarna ändå var etiskt 

försvarbara, varpå artiklarna inkluderades i litteraturstudien. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Utifrån resultatet av litteraturstudien bildades huvudkategorierna: Konsekvenser i vardagen, 

Påverkar det sociala livet, Emotionell påverkan, Vikt av förståelse, och Svårigheter i att söka hjälp. 

 Studierna som användes till resultatet gav ett djupt och omfångsrikt datamaterial, vilket 

stärker tillförlitligheten i litteraturstudien (Kristensson, 2014). I resultatet framkom många olika 

aspekter av kvinnornas erfarenheter av att leva med UI. Gemensamt för studierna var att kvinnorna 
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beskrev att besvären påverkade vardagslivet och sociala relationer, samt gav upphov till många olika 

känslor.  

Konsekvenserna i vardagen kunde bestå i att behöva planera efter sin UI och hitta metoder 

för att förhindra oönskade konsekvenser. Kvinnorna beskrev att de avstod från aktiviteter för att 

undvika att förvärra eller synliggöra urinläckaget. För att upprätthålla en känsla av kontroll beskrev 

kvinnorna att planering av vardagen var betydande, samt vilka metoder som användes. Mendes et al. 

(2015) samt Sinclair och Ramsay (2011) menar att det finns evidens för att konsekvenserna av UI 

har en stor påverkan på kvinnors liv och även en omfattande påverkan på livskvaliteten (ibid.). WHO 

(1997) beskriver att livskvalitet innefattar bland annat den individuella upplevelsen av grad av 

oberoende, sociala förhållanden, normer och intressen samt fysisk och psykisk hälsa (ibid.). 

Resultatet i litteraturstudien visar att UI ofta har en negativ påverkan på samtliga av ovanstående 

faktorer vilket därmed visar på att UI ofta innebär en försämrad livskvalitet. Delarmelindo et al. 

(2013b) beskriver planering och strategier som en metod för att undvika att synliggöra urinläckage, 

men även för att minska risken att förvärra besvären. Det beskrivs även metoder som att behöva 

avstå från aktiviteter och att planera vardagen (ibid.). Livskvalitet kan beskrivas som synonymt med 

ett gott liv, vilket bland annat innefattar att kunna leva det liv individen själv vill leva. Två 

förutsättningar för det är aktivitet och nära relationer vilka ligger till grund för att ge livet ett värde 

(Sandman & Kjellström, 2013a). Många kvinnor beskrev att UI begränsade deras förmåga att kunna 

leva det liv som de önskade, samt att UI påverkade relationer negativt. Resultatet i litteraturstudien 

visar således i likhet med annan forskning att UI har en signifikant påverkan på livet hos kvinnor, 

vilket ofta medför en försämrad livskvalitet.  

På grund av att kvinnorna kände sig obekväma i sociala situationer där de var rädda att deras 

UI skulle märkas isolerade sig många kvinnor från vänner, familj och bekanta. Likt resultatet i 

litteraturstudien beskriver även Mendes et al. (2015) att konsekvenserna av UI ofta leder till social 

isolering. Sinclair och Ramsay (2011) beskriver att den sociala isoleringen ofta grundar i att många 

kvinnor upplever känslor av skam och en uppfattning om social stigmatisering kring UI (ibid.), vilket 

stärker resultatet i litteraturstudien om att skamkänslor var vanligt förekommande hos kvinnor med 

UI och att ämnet kan uppfattas som tabubelagt.  

I litteraturstudien framkom det att UI innebar en emotionell påfrestning för många av 

kvinnorna. Gemensamt för många kvinnor var upplevelser av rädsla, oro, skam och påverkad 

självständighet och värdighet. Enligt Hunter Koch (2006) uppger många kvinnor att skamkänslor är 

den huvudsakliga orsaken till att inte ha sökt vård för sin UI. Vidare beskriver Adamczuk et al. 

(2015) att då UI har en betydelsefull påverkan på funktionen i det dagliga livet och ger intimt 

känsliga symtom innebär det ofta en mental börda för den lidande, och kan orsaka en påverkan på 

psykologiska, sociala och existentiella behov. 

Lindwall (2012) beskriver att människans kropp ska vara välfungerande, kontrollerad, 

väldoftande och representera den kvinnlighet som ligger till grund för samhällets ideal (ibid). 

Återkommande i litteraturstudiens resultat var att många kvinnor kände förlust av kontroll över 

kroppen och en känsla av att inte leva upp till sin roll som kvinna. Liknande resultat beskrivs i 

studien av Siddiqui, Levin, Phadtare, Pietrobon och Ammarell (2013) där kvinnor upplevde en 

förlust av kontroll över kroppen i samband med urinläckage (ibid.). I litteraturstudiens resultat är det 

ofta just förlusten av kontroll som påverkar kvinnornas självständighet och värdighet negativt. 

Sandman och Kjellström (2013b) beskriver att värdigheten innefattar bland annat individens 

självbild och självrespekt (ibid.). I resultatet framkom att många av kvinnornas självbild försämrades 

till följd av förlusten av kontroll, vilket i sin tur ledde till att värdigheten påverkades. 

Något som var förvånande under arbetets gång var svårigheten i att hitta vetenskapliga 

artiklar om kvinnlighet i bemärkelsen av kropp och personlighet. Då det framkom i litteraturstudiens 

resultat att många kvinnor upplevde sig okvinnliga fanns en vilja att argumentera kring bilden av 
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kvinnlighet i diskussionen. Efter flertalet sökningar i olika databaser hittades dock inget relevant 

material om kvinnlighet i den bemärkelsen. 

I litteraturstudiens resultat framkom även att många kvinnor i den postmenopausala och äldre 

åldersgruppen hade en uppfattning om att UI var normala besvär som uppkom med bland annat 

stigande ålder. Flera kvinnor sökte en orsak till sina besvär för att kunna nå en acceptans, där många 

kvinnor intalade sig att UI var normalt efter förlossning. Ueda, Tamaki, Kageyama, Yoshimura och 

Yoshida (2000) beskriver att många kvinnor saknar grundläggande kunskap om UI, vilket kan vara 

orsaken till att många kvinnor förblir obehandlade. Dessutom skriver Ueda et al. att många kvinnor 

inte söker vård på grund av att de förmodat att UI är normalt och icke-behandlingsbart. 

Liksom i litteraturstudiens resultat beskriver Björk, Sjöström, Johansson, Samuelsson och 

Umefjord (2014) att UI är något som inte diskuteras inför andra och att ämnet anses som tabu. 

Dessutom anger Björk et al. även att det är mer accepterat att vara öppen om andra hälsoproblem 

(ibid.). Det kan vara så att kvinnor som upplever att de lever med UI som tabu känner ensamhet och 

upplever sig isolerade. Den psykiska påfrestningen av känslorna skulle i sin tur kunna leda till 

nedstämdhet och ångest. Den föreställningen stärks av Sinclair och Ramsay (2011), som menar att 

det finns god evidens för att kvinnor med urininkontinens ofta samtidigt lider av psykisk ohälsa. 

Vidare beskriver Sinclair och Ramsay att kvinnor med urininkontinens ofta upplever social isolering 

och en stigmatisering kring UI (ibid.). Likt resultatet i litteraturstudien beskriver även Abrams et al. 

(2013) och Mendes et al. (2015) att UI är ett stigmatiserat ämne, och uppger att stigmatiseringen 

även kan vara en orsak till att så få söker hjälp.  

I litteraturstudiens resultat framkom även att många kvinnor inte var medvetna om den vård 

som fanns tillgänglig för UI. Många av kvinnorna som sökt hjälp uppgav att informationen från 

hälso-och sjukvården ofta var bristande. Kvinnor som ännu inte sökt hjälp upplevde även att 

informationen var bristande om vart de kunde vända sig. Genom litteraturstudiens resultat framkom 

det ett behov av ökad kunskap och information kring UI på flera olika nivåer. Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) poängterar att sjuksköterskans ansvar innefattar bland annat att ge 

tillräcklig, korrekt och lämplig information som är kulturellt anpassad (ibid.). För att upprätthålla 

individens autonomi i vården är det bland annat sjuksköterskans roll att ge det stöd och den 

information individen behöver för att kunna fatta egna beslut, samt att kunna utföra autonoma 

handlingar (Sandman & Kjellström, 2013c). I resultatet beskrevs att många kvinnor själva försökte 

upprätthålla autonomin genom att självständigt skapa strategier för att hantera sina besvär. Det kan 

därför vara en fördel för sjuksköterskan att komplettera kvinnornas autonomi genom att tillföra den 

kunskap och det stöd som behövs för att förbättra kvinnornas möjligheter till att hantera sin UI på 

bästa sätt.   

Burström (2012) menar att kunskap om såväl sjukdom som hälso- och sjukvårdssystemet är 

avgörande för att kunna ta beslut om att söka vård samt att veta vilken instans som kan erbjuda den 

vård som önskas. Vidare beskriver Burström att det behövs mer kunskap om hur individer tänker 

kring den egna hälsan, behovet av sjukvård samt kunskap om metoder för att söka vård. Burström 

menar att den kunskapen behöver utvecklas och behandlas på såväl individ- som samhällsnivå 

(ibid.), vilket även kan urskiljas i resultatet då det framkom att kunskapen på många håll var 

bristande. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) har sjuksköterskan liksom samhället ett 

ansvar för att tillgodose bland annat allmänhetens sociala behov och hälsa (ibid.). Det framkom i 

litteraturstudien att många kvinnor upplevde en stigmatisering av UI eller inte alls var medvetna om 

att det fanns vård för UI. Det är därför av vikt att ämnet även uppmärksammas i samhället för att 

skapa en öppenhet och medvetenhet kring ämnet.  
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8. SLUTSATS 
I litteraturstudiens resultat framkom det att kvinnornas erfarenheter av att leva med UI oftast innebar 

många negativa förändringar i livet. UI påverkade kvinnornas vardag och innebar en social, 

emotionell, såväl som fysisk påfrestning. Det framkom i resultatet liksom i andra studier att det 

föreligger svårigheter för många kvinnor att söka hjälp för sin UI. Tillsammans med andra studier 

förmedlar litteraturstudiens resultat att det finns behov av att bedriva förbättringsarbete för att kunna 

nå kvinnor med UI i större omfattning och förbättra bemötandet. 

 

 

8.1 Kliniska implikationer 
Då många kvinnor upplever sig leva med UI som ett tabubelagt ämne och känner en skam inför att 

anförtro sig åt såväl närstående som vårdpersonal behövs en bred insats för att lyfta problemen och 

att eliminera känslan av tabu. Resultatet i litteraturstudien skulle tillsammans med andra liknande 

studier kunna användas för att öka kunskapen kring kvinnornas besvär, upplevelser och erfarenheter 

av att leva med UI. Kunskapen bör sedan tillämpas inför mötet med kvinnor med liknande besvär, 

men också som ett underlag för implementering av ny kunskap och skapandet av nya rutiner. 

Rutinerna skulle kunna vara till hjälp för att fånga upp kvinnorna i tid och på så sätt möjliggöra 

förebyggande och enklare åtgärder. Att använda förebyggande och enklare åtgärder som exempelvis 

bäckenbottenträning kan även vara en mer kostnadseffektiv strategi för att hantera UI än vad en 

långvarig inkontinensvård jämförelsevis skulle kunna kosta.  

Det är av vikt att sjuksköterskan använder sig av de etiska koderna i arbetet med att 

identifiera kvinnor med UI och att anpassa informationen utefter individens behov. Gedda (2012) 

menar att sjuksköterskan har en undervisande, informerande och rådgivande funktion i syfte att 

främja hälsa. Bergh (2012) beskriver att sjuksköterskans funktion även är att agera som “patientens 

advokat” vilket innebär att utgå från patientens önskemål. Att agera som “patientens advokat” är att 

lyssna till vad individen har för behov av hjälp och att respektera detta (ibid.). Tillsammans med ny 

kunskap och nya rutiner kring UI skulle sjuksköterskan kunna förbättra möjligheterna till vård och 

information till berörda kvinnor. 

 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Syftet med litteraturstudien var från början att beskriva unga kvinnors erfarenheter av 

urininkontinens. Efter sökning i databaserna konstaterades att studier gjorda på unga kvinnor var få. 

Därför ändrades syftet till att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens. Förslag 

till fortsatt forskning är att beskriva och belysa just unga kvinnors erfarenheter. Att 

särgruppsredovisa åldrar i studier är också ett förslag för att kunna särskilja om det föreligger några 

likheter eller olikheter i erfarenheterna mellan yngre och äldre kvinnor. Genom att lyfta fram unga 

kvinnors erfarenheter skulle föreställningen om att UI är en sjukdom som endast drabbar den 

postmenopausala och äldre kvinnan kunna minskas. Genom fortsatt forskning kring kvinnors 

upplevelser och erfarenheter av att leva med UI kan kunskapen utvecklas och spridas, och på så vis 

skapa en ökad öppenhet kring ämnet och minska stigmatiseringen. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: Sökmatris 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

(Antal träffar/ 

lästa titlar) 

Urval 1 

(Lästa 

abstract) 

Urval 2 

(Lästa i 

fulltext) 

Urval 3 

(Inkluderade i 

litteraturstudien) 

CINAHL 

2016-09-08 

1. (MH “Urinary Incontinence+) 8,776    

CINAHL 

2016-09-08 

2. (MH “Life experiences”) 14,716    

CINAHL 

2016-09-08 

3. Experience* 231,143    

CINAHL 

2016-09-08 

4. S2 OR S3 231,143    

CINAHL 

2016-09-08 

5. S4 AND S1 491    

 6. S5 

Limits: 

◽ Peer-Reviewed 

◽ Gender: Female 

◽ Age: All adult 

◽ English Language 

◽ Exclude Medline Records 

◽ Publication date: 20060101–

20161231 

34 17 7 4 

Medline 

2016-09-08 

1. (MH “Urinary Incontinence+) 28,707    

Medline 

2016-09-08 

2. (MH “Life Change Events”) 20,505    

Medline 

2016-09-08 

3. Experience* 823,843    

Medline 

2016-09-08 

4. S2 OR S3 837,780    

Medline 

2016-09-08 

5. S4 AND S1 2,530    

Medline 

2016-09-08 

 

6. S5 

Limits: 

◽ Gender: Female 

◽ Age: All adult 

◽ English Language 

◽ Publication date: 20060101–

20161231 

523 98 19 10 



 

 

 

Bilaga 2: Artikelmatris 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

* Andersson, G., 

Johansson, J-E., 

Nilsson, K., & 

Sahlberg-Blom, E. 

(2008).  

Accepting and 

Adjusting: Older 

Women´s Experiences 

of Living with Urinary 

Incontinence.  

Urologic Nursing, 28 

(2), 115-121. 

Sverige 

Att beskriva erfarenheter av 

att leva med urininkontinens 

(UI) bland personer som inte 

önskar vidare utredning och 

behandling. 

Metod: Kvalitativ Fenomenologisk 

intervjustudie 
Design: Deskriptiv 
 
Population: Personer med UI som inte 

önskar vidare utredning och 

behandling. 
Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval där deltagarna 

identifierades av en distriktsköterska i 

primärvården och kontaktades sedan 

per telefon av forskarna.  
Urval: 17 kvinnor och 1 man 

tillfrågades. 5 kvinnor och 1 man valde 

att inte delta i studien. Slutgiltig 

studiegrupp bestod av 11 Kvinnor 

mellan 66-89 år. 
 
Datainsamlingsmetod: Inspelade 

intervjuer. Inledande fråga och 

följdfrågor.  
Analysmetod: Fenomenologisk 

innehållsanalys 

+ Variation i 

socioekonomisk status 

bland deltagarna. 
+ Djup och variation i 

datamaterialet. 
+ Forskarna har utförligt 

redovisat hantering av 

förförståelser, vilket ökar 

tillförlitligheten och 

trovärdigheten. 
 
- Ingen etnisk eller 

kulturell variation bland 

deltagarna. 
- Urvalet representerar inte 

syftet fullt ut då inga män 

deltog i studien. 
 

 

 

 

Värdering: Hög 

Kvinnorna i studien beskrev UI som ett 

hanterbart problem vilket de lärt sig att leva 

med. Kvinnorna uppvisade en önskan om att 

upprätthålla självständigheten. Flera av 

kvinnorna uppgav att andra hälsoproblem var 

av större vikt än UI.  
Det beskrevs också olika svårigheter i att 

söka vård. 
 
Sammanfattningsvis beskrevs UI som en 

situation att acceptera och anpassa sig till.  



 

 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, 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 

Att: 
1) Undersöka 

hjälpsökande beteenden 

hos kvinnor som lever 

med UI 
2) och att beskriva 

individuella erfarenheter 

av urininkontinensens 

påverkan på sexualitet och 

intimitet. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie (delstudie till en 

tidigare gjord huvudstudie) 
Design: Deskriptiv 
 
Population: Kvinnor över 18 år med långvarig UI 

(> 5år). Specifika inklutionskriterier var att 

kvinnorna var bosatta i samma stad eller i 

tillhörande förorter, engelska som modersmål, och 

vilja fullfölja deltagandet i studien. 
Urvalsförfarande: Deltagarna som hade sökt 

vård för sin UI rekryterades genom 

läkarmottagningar eller inkontinensmottagningar. 

De deltagare som inte sökt vård för sin UI 

rekryterades primärt genom andra 

hälsomottagningar och genom snöbollsteknik 
Urval: Slutgiltig studiegrupp bestod av 17 kvinnor 

med en medelålder på 65år. Antal tillfrågade och 

eventuella bortfall redovisas inte. 
 
Datainsamlingsmetod: Inspelade intervjuer från 

huvudstudien.  
Analysmetod: Intervjuerna samt övrigt 

datamaterial från huvudstudien analyserades på 

nytt genom innehållsanalys. 

+ Forskarna har hållit sig 

till originaldatan och 

verifierat tolkningar av 

datan med hjälp av 

medgivande från 

deltagarna i huvudstudien. 
+ Har använt sig av tydliga 

transkriptionsregler och 

noteringssystem. Samtliga 

ovanstående metoder ökar 

studiens tillförlitlighet. 
 
– Ofullständig redovisning 

av urvalsprocessen. 
– Resultatet svarar 

knapphändigt på syfte 1.  
– En stor del av resultatet 

ligger utanför syftets 

ramar. 
– Begränsat omfång av 

resultat. 
 
Värdering: Medel 

Resultatet visade att många av 

kvinnorna upplevde att UI 

påverkade deras självbild, där de 

flesta uppgav att självbilden 

påverkades negativt.  
Olika bakomliggande faktorer 

skiljde sig mellan kvinnorna som 

hade sökt vård i jämförelse med de 

som kvinnor som inte sökt vård. 
 
Många kvinnor beskrev olika 

erfarenheter av sexualitet och 

intimitet i relation till UI. Flera 

kvinnor beskrev att UI påverkade 

sexlivet medan andra beskrev att 

UI påverkade intimiteten med 

partnern även utan relation till 

sexlivet. 



 

 

 

 

Författare, 

Artikelns titel, tidsskrift, 

Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Delarmelindo, R. C. A., Parada, 

C. M. G. L., Rodrigues, R. A. P., 

& Bocchi, S. C. M. (2013a). 

Between suffering and hope: 

Rehabilitation from urinary 

incontinence as an intervening 

component. 

Ciência & Saúde Coletiva, 

18(7), 1981-1991.  

Brasilien 

Att förstå (Brasilianska) 

kvinnors erfarenheter av 

UI och att designa en 

representativ teoretisk 

modell för sådana 

erfarenheter. 

Metod: Kvalitativ Intervjustudie 
Design: Deskriptiv 
 
Population: Kvinnor över 40 år 

med UI 
Urvalsförfarande: Deltagarna 

identifierades på en 

fysioterapeutisk klinik.  
Urval: Författarna uppger 

teoretisk saturation efter analysen 

av den 18:e intervjun, åldern på 

kvinnorna var mellan 41-81 år. 
 
Datainsamlingsmetod: Data 

insamlades mellan 2007-2009 

genom ostrukturerade inspelade 

intervjuer med inledande fråga.  
Analysmetod: Analys med 

Grounded Theory som ramverk.  
 

+ Användandet av 

flertal citat från 

intervjuerna stärker 

tillförlitligheten av 

resultatet.  
+ Analysprocessen 

kompletteras med en 

utförlig tabell. 
 
– Begränsad variation i 

urval 
– Ingen redovisning av 

egen förförståelse. 
– Syftet otydligt 

presenterat 
 

 

 

 
Värdering: Medel 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde att 

besvären med UI innebar svårigheter och 

utmaningar i livet. Flera kvinnor associerade 

UI med barnafödande 
 
Kvinnorna beskrev en förlust av kontroll i 

samband med att inte kunna kontrollera 

urinavgång. I samband med detta beskrevs en 

rädsla för att synliggöra läckage och att lukta 

urin inför andra. Kvinnorna beskrev att UI 

innebar en begränsad vardag. Det beskrevs 

även erfarenheter av att söka vård för UI med 

ett varierat resultat. 
 
På grund av sin UI upplevde kvinnorna att de 

var emotionellt sårbara och levde mellan hopp 

och förtvivlan.  

 



 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Gjerde, J. L., Rortveit, 

G., Muleta, M., & 

Blystad, A. (2012).  

Silently waiting to heal: 

Experiences among 

women living with 

urinary incontinence in 

northwest Ethiopia.  

International 

Urogynecology Journal, 

24(6), 953-958. 

Etiopien 

Att få en djupare 

förståelse för kvinnor 

med urininkontinens på 

landsbygden och yttre 

stadsmiljöer i Etiopien 

Metod: Kvalitativa 

djupintervjuer med 

semistrukturerad intervjuguide 
Design: Deskriptiv 
 
Population: Kvinnor med UI 

som lever på landsbygden eller i 

yttre stadsmiljöer i Etiopien. 
Urvalsförfarande: Strategiskt 

urval där deltagarna till studien 

identifierades via en tidigare 

gjord pilotstudie. 
Urval: Slutgiltig studiegrupp 

bestod av 24 kvinnor och 2 

anhöriga. 
 
Datainsamlingsmetod: Data 

insamlades mellan mars-juni 

2011. Inspelade intervjuer med 

kvinnorna gjordes primärt i 

hemmet.  
Analysmetod: Systematisk 

textkondensering. 

Analysprocessen redovisas ej. 

+Använder sig av många 

och korta citat som 

stärker tillförlitligheten i 

resultatet. 
+ Djupt och omfångsrikt 

resultat med 

förtydligande av ålder 

och besvärens 

svårighetsgrad för varje 

citat. 
 
– Mycket bristfällig 

beskrivning av 

analysmetod. 
– Ingen beskrivning av 

analysprocessen. 
 

 

 

 

Värdering: Medel 

Samtliga deltagare i studien beskrev en strävan efter att 

upprätthålla hygienen genom att frekvent tvätta 

underlivet för att undvika lukten av urin. Skam och 

rädsla var två återkommande känslor bland kvinnorna, 

och de upplevde svårigheter i att anförtro sig till andra. 

De flesta kvinnorna relaterade urininkontinensen till 

förlossning och få kvinnor hade anförtrott sina besvär 

till hälso-och sjukvårdspersonal.  

 



 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Hamid, T. A., Pakgohar, 

M., Ibrahim, R., & 

Dastjerdi., M., V. (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.  
Iran  

Att belysa 

erfarenheterna av 

Muslimska 

postmenopausala 

kvinnor bosatta i 

samhället och som levde 

med UI.  

Metod: Kvalitativ intervjustudie med 

Hermeneutisk fenomenologi.. 
Design: Deskriptiv 
 
Population: Postmenopausala, 

persisktalande kvinnor med UI bosatta i 

Iran..  
Urvalsförfarande: Strategiskt urval där 

deltagarna identifierades via 

informationsblad på gynekologisk klinik. 

De rekryterade kvinnorna ombads sedan 

att förmedla kontakt till ytterligare kvinnor 

som kunde tänkas medverka i studien 

(snöbollsurval).  
Urval: Antal rekryterade deltagare och 

bortfall redovisas inte. Dock anges det att 

saturation uppnåddes efter 17 intervjuer.  
 
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

inspelade intervjuer samt fältnoteringar. 

Data insamlades mellan april till 

september 2009.  
Analysmetod: Analys med Hermeneutisk 

fenomenologisk modell. 

+ Intervjuguiden 

med frågor finns 

redovisat. 
+ Väl beskriven 

design, 

datainsamling och 

analysprocess.. 
+ Citat som stärker 

tillförlitligheten i 

resultatet. 
 
– Redovisar inte 

om forskarna har 

hanterat egna 

förförståelser. 
 

 

 

 

 
Värdering: Hög 

Kvinnorna i studien beskrev att UI medförde en 

rubbning av det emotionella, spirituella, fysiska 

och dagliga livet. Det beskrevs att mycket tid 

och energi gick till att dölja UI, för att undvika 

skam. Kvinnorna beskrev att UI innebar en 

begränsning i många olika sammanhang. 

Begränsningarna innebar bland annat att inte 

kunna skratta, ha samlag eller klä sig som de 

önskade. På grund av begränsningarna kände sig 

kvinnorna socialt isolerade och uttryckte en oro 

och rädsla inför framtiden.  

 



 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

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. 

Sverige  
 

 

 

 

 

 

 

 

Att belysa innebörden 

av kvinnors 

erfarenheter av att leva 

med urininkontinens 

(UI) 

Metod: Kvalitativ intervjustudie. 
Design: Deskriptiv 
 
Population: Kvinnor med 

urininkontinens som sökt vård för 

sina besvär. Kvinnor som inte sökt 

vård för sin UI exkluderades. 
Urvalsförfarande: Deltagarna 

identifierades genom en tidigare 

gjord kohortstudie 
Urval: Av de 20 tillfrågade valde 

14 kvinnor i åldrarna 34-52 år att 

delta i studien. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Intervjuerna spelades in, och 

utfördes i deltagarnas eller 

primärförfattarens hem.  
Analysmetod: Tolkande analys 

med hermeneutisk fenomenologi 

+ Tydligt redovisad 

analysprocess med 

tabell. 
+ Utförligt redovisat 

urval med bortfall, 

anledningar till 

bortfall och åldrar. 
 
– Population 

motsvarar inte syftet 

då kvinnor som inte 

sökt vård för sin UI 

exkluderades. 
– Oklart hur forskaren 

hanterat egen 

förförståelse.  
 

 

 

 

 
Värdering: Hög 

Kvinnorna i studien beskrev en förlust av kontroll på 

grund av läckaget. Det beskrevs av kvinnorna att 

planering av dagen var nödvändig för att undvika att 

synliggöra läckaget. Många kvinnor upplevde att UI var 

tabu och innebar en stor skam. Att finna en förklaring till 

urininkontinensen var till hjälp för att kvinnorna skulle 

nå en form av acceptans.  
 
Många av kvinnorna som sökt vård kände sig sårade då 

de upplevde sig illa bemötta av sjukvårdspersonal.  

 



 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Komorowski, L., & 

Chen, B. (2006).  

Female Urinary 

Incontinence in 

China: Experiences 

and Perspectives.  

Health Care for 

Women 

International, 

27(2), 169-181.  
Kina 

Att förstå 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

Kinesiska kvinnor 

som lever med UI. 

Metod: Kvalitativ ntervjustudie med Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA) som modell. 
Design: Tolkande fenomenologi 
 
Population: Kinesiska kvinnor över 18 år som 

levde med UI. 
Urvalsförfarande: Under en 7-dagars period 

tillfrågades alla kvinnor inom populationen som 

besökte en OB/GYN klinik i Kina och uppgav att 

de besvärades av UI.  
Urval: Under perioden besökte 649 kvinnor 

kliniken, varav 15 kvinnor mellan 24-81 år 

rekryterades till studien.  
 
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer med förbestämda frågor. Dessa utfördes 

med hjälp en Kinesisk OB/GYN som tolk med 

erfarenhet av forskning inom UI. Intervjuerna 

spelades inte in, dessutom fördes fältnoteringar av 

både forskaren och tolken.  
Analysmetod: Analys efter IPA-modellen. 

+ Flera tabeller i studien ger 

god överblick och 

förtydligande. 
+ Redovisad intervjuguide. 
+ Stor variation i ålder 

bland deltagarna. 
 
– Intervjuerna spelades inte 

in. 
– Redovisar ingen hantering 

av egen förförståelse. 
 

 

 

 

 

 
Värdering: Medel 

Många kvinnor i studien hade en påtaglig 

brist på förståelse och kunskap om UI, och 

anklagade ofta sig själva för att ha orsakat 

sina besvär. De flesta av kvinnorna 

beskrev att de oftast undvek aktiviteter 

som de tidigare ägnat sig åt då det 

förvärrade besvären. En känsla av skam 

medförde att många kvinnor inte vågade 

umgås fritt bland människor. Nästan alla 

kvinnor uttryckte en önskan av att få 

behandling för sin UI, dock hade bara 

hälften fått någon form av behandling. 

 

 



 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Li, F. L. W., Low, L. P. L., 

& Lee, D. T. F. (2007). 

Coping with stress 

incontinence: women´s 

experiences of everyday 

inconveniences. 

International Journal of 

Urological Nursing, 1 (3), 

112-119.  

Kina 

Att undersöka samhällsboende 

kvinnors erfarenheter av att hantera 

ansträngningsinkontinens och vilka 

coping-stratgier som används för att 

hantera inkontinens innan de söker 

professionell kontinens hjälp i 

öppenvården. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie 
Design: Deskriptiv 
 
Population: Kvinnor som var 

förstagångs besökare på kontinens 

kliniken med diagnostiserad 

ansträngningsinkontinens inkluderades. 

Kvinnor med neurologiska, psykiska, 

UVI samt tillfälliga orsaker till 

inkontinensen exkluderades. 
Urvalsförfarande: Strategiskt urval från 

en kontinensklinik för kvinnor. 
Urval: Antal tillfrågade och eventuella 

bortfall redovisas inte. Slutgiltig 

studiegrupp bestod av nio kvinnor i 

åldrarna 42-77. 
 
Datainsamlingsmetod: Data insamlades 

mellan juli 2004- februari 2005. 

Inspelade semistrukturerade intervjuer 

tillämpades efter kvinnornas första besök 

hos läkaren på kliniken. Intervjuerna 

startade med en öppen inledningsfråga 

med följdfrågor. 
Analysmetod: Innehållsanalys 

+ Tabeller som 

beskriver deltagarnas 

variation. 
+ Citat stärker 

tillförlitligheten av 

resultatet. 
+ Kodnamn för varje 

deltagare redovisas för 

varje citat så att läsaren 

kan se information om 

personenen som har 

citerats.  
 
– Urval redovisas inte 

fullständigt. 
– Åldersspannet 

representerar inte 

syftet fullt ut då inga 

unga kvinnor 

inkluderades i studien. 
 

 

Värdering: Medel 

Många kvinnor beskrev en 

rädsla för att synliggöra sin 

UI och en försämring av 

besvären. För at undvika att 

synliggörandet avstod många 

kvinnor från olika aktiviteter.  
 
Kvinnorna uttryckte även en 

känsla upplevelse att slösa på 

sjukvårdens resurser, vilket 

hindrade många från att söka 

hjälp. Istället fann kvinnorna 

på olika coping-strategier för 

att själva upprätthålla en 

känsla av kontroll.  
 

 



 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

MacDonald, C. D., & 

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 

Att utforska 

äldre kvinnors 

erfarenheter av 

UI samtidigt 

som de bor på 

långtidsboende.  

Metod: Kvalitativ intervjustudie med tematisk 

analys. 
Design: Deskriptiv 
 
Population: Äldre kvinnor med UI utan 

kognitiv nedsättning boende på 

långtidsboende.  
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. 

Deltagarna identifierades på två liknande 

privatägda långtidsboenden.  
Urval: 6 kvinnor i åldrarna 73-94år med 

pågående UI i över 6 månader vilka 

regelbundet använde inkontinensskydd och 

inte hade någon dokumenterad kognitiv 

nedsättning rekryterades till studien. Antal 

tillfrågade och bortfall redovisas inte. 
 
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer mellan 60-90 minuter samt 

uppföljning i form av ytterligare möten där 

deltagarna fick chans att ändra eller utveckla 

sin berättelse samt diskutera hur väl 

tolkningarna stämde överens. 
Analysmetod: Tematisk analys.  

+ Citat som stärker 

resultatets tillförlitlighet. 
+ Uppföljningar efter 

intervjuerna med 

deltagarna för att 

utveckla, ändra och 

diskutera hur väl 

forskarens tolkningar 

stämde med deltagarnas 

berättelser. 
 
– Anges inte om 

intervjuerna spelades in.  
– Få deltagare för att vara 

kvalitativ. 
– För inget etiskt 

resonemang i studien. 
– Forskaren redovisar ej 

om hanteringen av 

förförståelse. 
 

 

 

Värdering: Medel 

Kvinnorna i studien beskrev att UI innebar en 

förlust av saker som tidigare var av mening till 

livet.  Kvinnorna beskrev även en förlust av 

självförtroende och värdighet. Samtliga kvinnor 

upplevde sig vara beroende av andras hjälp. 

Kvinnorna upplevde att de inte fick någon särskild 

vård för sin UI annat än inkontinensskydd. På 

grund av sin UI beskrev kvinnorna olika 

kroppsliga symtom som besvärade dem dagligen. 

För att undvika besvären av UI använde sig 

kvinnorna av olika strategier för att själva hantera 

sina problem. Kvinnorna upplevde sig inte 

individualiserade utan som en del av institutionens 

stressiga kultur. 

 



 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Mujisenbergh, M., & 

Lagro-Janssen, T. (2006).  

Urinary incontinence in 

Maroccan and Turkish 

women: a qualitative 

study of impact and 

preferences for treatment. 

Brittish Journal of 

General Practice, 

56(533), 945-949.  

Nederländerna 

Att få insikt om 

påverkan av UI på det 

dagliga livet hos 

Marockanska och 

Turkiska kvinnor, 

samt deras 

preferenser för 

behandling.  

Metod: Kvalitativ intervjustudie 
Design: Deskriptiv 
 
Population: Marockanska och Turkiska kvinnor 

invandrade till Nederländerna som lever med UI.  
Urvalsförfarande: Kvinnor som uppgett problem 

med UI på sex olika allmänna mottagningar i fyra 

olika städer i Nederländerna tillfrågades av 

allmänläkare om deltagande i studien. Därtill 

rekryterades deltagare av en kvinnlig fysioterapeut 

som specialiserade sig på bäckenbottenträning och 

av två kvinnliga Marockanska vårdkonsulter. 

Kvinnorna som tillfrågades blev sända ett brev med 

information om studien.  
Urval: 13 Marockanska och 17 Turkiska kvinnor 

med UI deltog i studien, alla muslimska, med ett 

medeltal på 24 år i Nederländerna. Antal tillfrågade 

och bortfall redovisas inte. 
 
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

inspelade djupintervjuer efter intervjuguide 

utfördes av en utbildad Muslimsk forskare.  
Analysmetod: Innehållsanalys. 

+ Redovisar 

deltagarnas olika 

variationer i en tabell. 
+ Använder citat som 

stärker resultatets 

tillförlitlighet. 
+ Urvalsförfarandet 

gjordes på flera olika 

sätt på flera olika 

platser för en stor 

variation.  
 
– Bristfällig 

beskrivning av 

dataanalys. 
 

 

 

 

 
Värdering: Medel 

Kvinnorna beskrev att UI påverkade 

deras dagliga liv och innebar ett hinder 

i olika aktiviteter. Alla kvinnor var 

muslimska och uttryckte att besvären 

med att hålla en särskild renlighet inför 

religiösa sammanhang innebar ett 

hinder för deras tro. Skam uppgavs som 

den vanligaste anledningen till att 

många kvinnor hade svårt att anförtro 

sig till sin make eller familj. 
 
Många av kvinnorna var ovetande om 

att hjälp fanns att få för UI och av de 

kvinnor som hade sökt hjälp var det 

många som upplevde att inte bli tagna 

på allvar och få tillräcklig utredning. 

 



 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

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.  
Iran 

Att utforska innebörden av 

postmenopausala kvinnors 

erfarenheter, vilka var bosatta i 

samhället och uppvuxna i ett 

muslimskt land. Med hjälp av 

porträtt ritade av kvinnorna 

representerades deras levda 

erfarenheter av urininkontinens. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med 

hermeneutisk fenomenologi. 
Design: Deskriptiv 
 
Population: Postmenopausala kvinnor 

bosatta i samhället med UI vilka kunde 

rita erfarenheterna av att leva med UI 

inkluderades. 
Urvalsförfarande: Via flyers samt 

snöbollsurval. Kvinnor som ville deltaga i 

studien kontaktade primärförfattaren. 
Urval: Antal rekryterade deltagare och 

eventuella bortfall redovisas inte. 

Saturation uppnåddes efter intervjuer med 

nio kvinnor i åldrarna 52-64 år. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade inspelade intervjuer i 

två delar med fem veckors intervall. Den 

första intervjun varade i 60-90 minuter. I 

den andra intervjun ombads kvinnorna att 

beskriva erfarenheter genom att rita 

porträtt. 
Analysmetod: Innehållsanalys 

+ Intervjuerna utfördes i 

två delar med respektive 

deltagare, med fem 

veckors intervall vilket 

gav utrymme för att 

reflektera ytterligare. 
+ Tabell över deltagarnas 

demografi och 

Kontinensprofil ger en 

överblick över deltagarna.  
 
– Urval redovisas inte 

fullständigt. 
 

 

 

 

 

 

Värdering: Medel 

Kvinnorna i studien beskrev 

många känslor som uppkom i 

samband med att leva med UI.  
 
För att hantera 

konsekvenserna av UI 

använde kvinnorna olika 

strategier. Strategierna 

användes primärt för att dölja 

sin UI, men även för att hålla 

en renlighet inför religiösa 

ceremonier.  
 
Kvinnorna beskrev även en 

oro och rädsla inför framtiden. 

 



 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Siu, L-S. K., & Lopez, V. 

(2012).  

Chinese women´s 

experience of stress 

incontinence: a descriptive 

qualitative study. 

International Journal of 

Urological Nursing, 6 (3), 

125-136.  

Kina 

Att utforska och beskriva 

kvinnors uppfattningar av 

svårighetsgraden och 

påverkan av 

ansträngningsinkontinens och 

bäckenbottenträning, samt att 

jämföra faktorer som bidrar 

till en förståelse av kinesiska 

kvinnors följsamhet eller 

icke-följsamhet till ett 

bäckenbottenträningsprogram. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie. 
Design: Deskriptiv 
 
Population: Kinesiska kvinnor med 

ansträngningsinkontinens över 18 år som 

deltog i ett bäckenbottenträningsprogram. 
Urvalsförfarande: Maximalt varierat urval 

(strategiskt urval), där kvinnor som besökte 

en kontinensklinik i Hong Kong 

tillfrågades om att delta i studien.  
Urval: 35 kinesiska kvinnor mellan 39-74 

år deltog i studien. 18 av kvinnorna följde 

ett program för bäckenbottenträning. Antal 

tillfrågade och bortfall redovisas inte. 
 
Datainsamlingsmetod: Inspelade 

semistrukturerade och djupgående 

intervjuer som följde en på förhand 

utformad intervjuguide. Intervjuerna varade 

i 1-2 timmar. 
Analysmetod: Innehållsanalys.  

+ Tabeller ger mer 

överskådlig 

presentation av studien.  
+ Citat för varje 

kategori samt 

underkategori stärker 

resultatets 

tillförlitlighet. 
 
– Inga yngre kvinnor 

deltog i studien vilket 

ger en minskad 

överförbarhet på alla 

kvinnor som 

population. 
 

 

 

 

 

 
Värdering: Hög 

Majoriteten av kvinnorna beskrev 

en påverkan på det dagliga livet. UI 

beskrevs därför som en form av 

handikapp, som innebar en förlust 

av kontroll. Kvinnorna beskrev att 

de gjorde sitt bästa för att dölja sin 

UI och undvika att nämna sina 

besvär för andra.  
 
Kvinnorna beskrev olika strategier 

för att minska konsekvenserna av 

UI, såsom överdriven tvättning och 

social isolering. Kvinnorna beskrev 

även en påverkan på sexuella 

relationer. Många känslor beskrevs 

av flera kvinnor i samband med att 

leva med UI, och även en önskan 

om att hitta en orsak till sina besvär. 

 



 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Whapples, E. (2014).  

Do women who have 

encountered vaginal 

childbirth experience 

long term incontinence 

or perineal pain?.  

British Journal of 

Midwifery, 13 (10), 

706-715.  

Storbritannien 

Att fastställa om kvinnor 

upplever ohälsa 3-6 månader 

postnatal period, särskilt 

inkontinens eller perineal 

smärta, och förslag till att 

förbättra nuvarande vård och 

omsorg.  

Metod: Intervjustudie 
Design: Kvalitativ 
 
Population: Kvinnor tre till sex 

månader efter vaginal 

förlossning. 
Urvalsförfarande: 

Bekvämlighets- och strategiskt 

urval utfördes på två center för 

postnatala grupper.  
Urval: 10 kvinnor tillfrågades, 

varav den slutgiltiga 

studiegruppen bestod av nio 

kvinnor. Ålder på kvinnorna 

redovisas inte.  
 
Datainsamlingsmetod: 

Inspelade semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor. 
Analysmetod: Innehållsanalys 

+ Socioekonomisk variation bland 

deltagarna i studien. 
+ Har fört ett öppet resonemang 

kring egen förförståelse. 
+ Forskaren har särgruppsredovisat 

resultat för UI och andra 

förlossningskomplikationer. 
 
– Begränsad andel av resultatet är 

faktiska beskrivningar och 

tolkningar från forskarens sida. Stor 

andel är enbart citat.  
 

 

 

 

 

 

Värdering: Medel 

Kvinnorna i studien beskrev känsla av 

skam i samband med läckage, och 

rädsla för att synliggöra sina besvär 

för andra. Kvinnorna beskrev även en 

negativ inverkan på självkänslan när 

de upplevde att de luktade urin och att 

knappt hann till toaletten. 
 
Kvinnorna beskrev förändringar i 

vardagen, som att behöva planera 

dagarna efter sin UI. Det uppgavs 

även att en del aktiviteter kunde 

förvärra besvären, vilket medförde att 

kvinnorna ofta avstod aktiviteter de 

tidigare ägnat sig åt. 
 
Kvinnorna beskrev en normalisering 

kring UI efter förlossning, och en del 

kvinnor upplevde brist på information 

och hjälp kring urininkontinens vid 

förlossningen eller på återbesöken. 

 

 

 



 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Zeznock, D., Gilje, F., & 

Bradway, C. (2009). 

Living with Urinary 

Incontinence: 

Experiences of Women 

from “The Last Frontier”. 

Urologic Nursing, 29 (3), 

157-163,185. 

Alaska 

Att utforska kvinnors 

erfarenheter av att leva 

med UI och att få en 

bättre förståelse av 

upplevelserna utifrån 

deras perspektiv och 

berättelse. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie. 
Design: Deskriptiv 
 
Population: Kvinnor över 18 år med 

UI som kunde kommunicera på 

Engelska.  
Urvalsförfarande: Informationsblad 

placerades ut på urologiska, kvinno-, 

och familjemottagningar, samt på 

seniorcenter för att identifiera 

deltagare.  
Urval: 17 kvinnor med en medelålder 

på 57 år inkluderades i studien.  
 
Datainsamlingsmetod: Datainsamling 

skedde under 4 månader genom 

inspelade ostrukturerade djupgående 

intervjuer mellan 30-60 min. Även 

fältnoteringar gjordes över deltagarnas 

icke-verbala kommunikation.  
Analysmetod: Innehållsanalys.  

+ Information om 

deltagarnas variation 

presenteras i överskådlig 

tabell.  
+ Deltagarna kontaktades 

i ett senare skede för att få 

en chans att ytterligare se 

över deras nedskrivna 

berättelse och för att 

bekräfta eller motsäga 

tolkningarna i analysen.   
 
– Stor andel av resultatet 

är långa citat. Begränsad 

andel av resultatet är 

faktiska beskrivningar 

och tolkningar från 

forskarens sida. 
 

 

Värdering: Medel 

Kvinnorna i studien beskrev att UI var något 

väldigt intimt och personligt, och att det därför 

var svårt att anförtro sig åt andra. Kvinnorna 

oroade sig ständigt för att läckage skulle märkas 

av andra, och berättade om en skam i samband 

med sådana situationer.  
 
UI beskrevs även som något som var besvärligt 

att passa in i det dagliga livet då det krävde en 

hel del uppmärksamhet, därför sökte kvinnorna 

olika strategier för att hantera sin UI på egen 

hand. Bland de som sökt vård fanns både 

positiva och negativa upplevelser, och flera 

kvinnor gav förslag både för andra kvinnor med 

samma besvär, men även för hur 

sjukvårdspersonal kunde förbättra vård för UI. 

 


