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Abstract 
 

Background: Urinary incontinence is a common problem among women and can 

generally be defined as accidental leakage of urine. The most common types of urinary 

incontinence are stress incontinence, urge incontinence and mixed urinary incontinence. 

Urinary incontinence occurs at all ages but increases with age. Urinary incontinence can 

cause a great deal of suffering and affect women in daily life in different ways. 

Purpose: Describe women experiences of living with urinary incontinence. 

Method: A qualitative design has been used with a phenomenological research effort. 

Patients from three different incontinence receptions in Kronoberg County have 

individual interviews. Data has then been analyzed according to a phenomenological 

analysis. 

Results: Five description categories emerged from the analysis and are described in the 

result. To feel limitations in everyday life,to handle everyday life, to blame yourself,  

to deal with stressed situations and to dare. 

Conclusion: Living with urinary incontinence affects the everyday lives of women in 

different ways. It implies different constraints in everyday life as not being able to 

perform the things they want. It also means that in stressed situations different strategies 

are used to handle the situation. Many women blame themselves for being the cause of 

their incontinence. But there are even women who do not consider urinary leakage to be 

a barrier in their daily lives. On the other hand, all women consider it important to dare. 
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Abstrakt 
 

Bakgrund: Urininkontinens är ett vanligt problem bland kvinnor och kan generellt 

definieras som oavsiktligt läckage av urin. De mest förekommande typerna av 

urininkontinens är ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens samt 

blandinkontinens. Urininkontinens förekommer i alla åldrar men ökar med stigande 

ålder. Urininkontinens kan orsaka ett stort lidande och påverka kvinnor på olika sätt i 

det dagliga livet. 

Syfte: Beskriva kvinnors erfarenhet av att leva med urininkontinens. 

Metod: En kvalitativ design har använts med en fenomenografisk forskningsansats. 

Patienter från tre olika inkontinensmottagningar i Kronobergs län har enskilt intervjuats. 

Data har sedan analyserats enligt en fenomenografisk analys. 

Resultat: Fem beskrivningskategorier framkom av analysen och beskrivs i resultatet. 

Att känna begränsningar i vardagen, att kunna hantera vardagen, att lägga skulden på 

sig själv, att hantera stressade situationer samt att våga. 

Slutsats: Att leva med urininkontinens påverkar kvinnors vardag på olika sätt. Det 

medför olika begränsningar i vardagen som att inte kunna utföra de saker som de 

önskar. Det innebär också att i stressade situationer använda sig av olika strategier för 

att hantera situationen. Många kvinnor lägger skulden på sig själva att de orsakat sina 

besvär, men det finns även kvinnor som inte anser urinläckage som något hinder i deras 

vardag. Däremot anser alla kvinnor det viktigt att våga ta kontakt med vården för att få 

hjälp med sin urininkontinens.  

 

Nyckelord: urininkontinens, erfarenheter, kvinnor, fenomenografi 
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1 Inledning 

Urininkontinens är ett folkhälsoproblem som berör cirka en halv miljon svenskar och 

kan orsaka ett stort lidande för den enskilde individen (SBU, 2000). Det är ett vanligt 

problem bland kvinnor och kan generellt definieras som oavsiktligt läckage av urin 

(Pedersen et al., 2017). Urininkontinens förekommer i alla åldrar men ökar med 

stigande ålder (Ng, Lok, Pang, & Yun 2014). Det beskrivs som en dold folksjukdom 

som påverkar patientens livskvalitet trots detta så söker få för sina besvär (Hellstöm & 

Lindehall 2006). Att leva med urininkontinens påverkar det dagliga livet och kan bidra 

till psykisk och fysisk stress som begränsar aktiviteter i vardagen och innebär rädsla att 

vistas ute bland folk (Adamczuk et al., 2015). Andelen inkontinenta förväntas öka i 

framtiden på grund av en allt äldre befolkning, primärvården är därför betydelsefull som 

kan fånga upp dessa kvinnor som annars skulle lida i det tysta (SBU, 2000). 

 

2 Bakgrund 

Urininkontinens 

Urininkontinens hos kvinnor är vanligen relaterat till dysfunktion i urinblåsan eller 

bäckenbottenmusklerna. Tillståndet inträffar hos båda könen men är mest vanligt bland 

kvinnor. De mest förekommande typerna av urininkontinens är ansträngnings-

inkontinens, trängningsinkontinens samt blandinkontinens. (Hellström & Lindehall, 

2006). Ansträngningsinkontinens dominerar bland yngre kvinnor och innebär läckage 

vid ökat buktryck och ansträngning vid exempelvis hosta, nysningar, tunga lyft och 

fysisk aktivitet (Yoshitaka et al., 2017). Orsaken till ansträngningsinkontinens kan vara 

en försvagning av bäckenbottenmusklerna på grund av en genomgången gynekologisk 

operation eller en vaginal förlossning. Det kan även påverkas av livsstilsfaktorer som 

övervikt genom ett ökat intra abdominalt tryck runt bäckenbotten, förstoppning som ger 

en ökad volym av avföring i tarmen samt rökning som kan orsaka kronisk hosta. Andra 

orsaker är även hormonförändringar i klimakteriet och ökad ålder samt att det finns en 

viss hereditet (Heyle et al., 2010).  

 

Trängningsinkontinens ökar med stigande ålder och innebär ett snabbt behov av att 

tömma blåsan och orsaken är en ofrivillig hyperaktivitet eller dålig följsamhet av 

detrusormuskeln. Att blåsan blir överkänslig kan bero på anatomiska besvär som en 

förstorad livmoder, neurologiska sjukdomar som Parkinson och stroke, farmakologiska 
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orsaker som vätskedrivande medicin eller kognitiva/sociala orsaker som till exempel 

demens.  En noggrann utredning är därför nödvändig för korrekt diagnos och 

behandling. Blandinkontinens är en blandning av ansträngnings- och trängnings-

inkontinens och ökar med stigande ålder (Yoshitaka et al., 2017). 

 

Andra typer av urininkontinens som förekommer är överrinningsinkontinens som 

orsakas av en svag detrusormuskel eller andra neurologiska åkommor. Det innebär 

svårigheter att tömma blåsan och läckage uppstår när blåsan blir överfull. Funktionell 

inkontinens är ofrivilligt urinläckage på grund av funktionella hinder såsom olika 

rörelsehinder vilket gör det svårt att hinna fram till toaletten i tid (Hellström & 

Lindehall, 2006).  

 

SBU (2016) menar att vaginala förlossningar ökar risken för peri-anala bristningar samt 

andra skador på bäckenbotten och kan orsaka stort lidande både på kort och lång sikt för 

dessa kvinnor. Gyhagen, Bullarbo, Nielsen och Milsom (2012) har genomfört en studie 

som har undersökt kvinnor 20 år efter en vaginal förlossning och det framkommer att 

förekomsten av urininkontinens är 67 % högre hos de som hade genomgått en vaginal 

förlossning. SBU (2016) beskriver vidare att skador på bäckenbottens stödjefunktioner 

innebär direkta skador på muskler, nerver och bindvävsstrukturer. Dessa defekter kan 

senare leda till urinläckage, avföringsläckage, tarmtömningssvårigheter, framfall och 

sexuell dysfunktion. Enligt Wagg, Barron, Kirby, Stott och Corlett (2007) har många 

kvinnor som drabbats av urininkontinens även erfarenhet av urininkontinens i 

barndomen men sökte ingen vård för sina besvär.  

 

Behandling 

Bäckenbottenträning är ett effektivt sätt att behandla urininkontinens (Ng et al., 2014; 

Yoshitaka et al., 2017). Träningen görs genom korta knipövningar av analmuskelaturen 

som dras inåt, uppåt och framåt mot slidan och urinmynningen. Bäckenbotten lyfts upp 

och hålls kvar för att sedan sakta släppas efter några sekunder, därefter sker en kort vila 

och övningen upprepas. För bästa resultat ska minst 10 knip genomföras och hela 

knipserien upprepas tre gånger om dagen under sex månader. Knipövningar bör göras 

kontinuerligt i förebyggande syfte och behandlingen ska sedan utvecklas efterhand med 

styrketräning och uthållighetsträning (Hellström & Lindehall 2006; Ostle, 2016).  
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Styrketräning definieras vanligtvis som kortare repetitioner med maximal kraft i knipet 

medan uthållighetsträning definieras som en längre repetition med lägre belastning. 

Enligt Domuolin, Hay-Smith och Habeé –Séguin (2014) har kvinnor som diagnostiseras 

med ansträngningsinkontinens en större sannolikhet att botas genom bäcken-

bottenträning än trängningsinkontinens. National Institute for Health and Clinical 

Excellence (2006) som inkluderar Cochraneöversikter föreslår bäckenbottenträning som 

förstahandsbehandling under minst tre månader vid ansträngnings eller bland-

inkontinens och träningen ska ges under instruktion. Behandlingseffekten är mer 

effektiv hos gruppen med ansträngningsinkontinens än vid blandinkontinens. 

De menar vidare att bäckenbottenträning är en effektiv behandlingsmetod som bidrar till 

en högre livskvalitet för kvinnorna. Enligt SBU (2000) ger bäckenbottenträning en 

subjektiv förbättring hos 60–70 procent av kvinnor med måttlig ansträngnings-

inkontinens. Långtidsstudier talar för att den effekten kan bi-behållas särskilt med hjälp 

av underhållsträning. I studien av Hung et al. (2011) tränade en grupp kvinnor under en 

fyra månaders period och gjorde cirka 26 knipövningar per dag. Resultatet visar att 22 

kvinnor av 23 deltagande förbättrades i sina inkontinenssymtom medan en person 

botades samt att deras livskvalitet förbättrades avsevärt.  

 

Livsstilsfaktorer som patienten själv kan påverka är att minska intaget av vätska genom 

att dricka maximalt 1500 ml/dag och försöka sprida ut drickandet över dagen. Inte 

dricka sent på kvällen samt minska ner på kaffe, kolsyrat vatten och alkohol som 

irriterar blåsan. Andra faktorer är viktnedgång, sluta röka och undvika förstoppning. 

Trängningsinkontinens behandlas även med blåsträning, som innebär kontroll över sin 

blåsa genom att successivt öka tidsintervallet mellan toalettbesöken och knipövningar 

för att minska ner den dagliga frekvensen av miktioner (Rentall, 2015; Wyman, Burgio, 

& Newman 2009).  

 

Enligt Yoshitaka et al. (2017) kan trängningsinkontinens även behandlas med vaginal 

östrogen och botox injektioner i urinblåsan. Andra råd är att sitta skönt vid 

vattenkastning, vara avslappnad och inte pressa fram urinen under miktion (National 

Institute for Health and Clinical Excellence 2006). Läkemedelsbehandling med 

antikolinerga läkemedel är ett alternativ när utredning inte påvisat någon säker orsak till 

trängningarna. I de flesta fall bör blåsträning rekommenderas under minst 6 veckor 

innan läkemedel sätts in. Om besvären är mycket svåra kan behandling med läkemedel 
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och blåsträning startas parallellt. En biverkan av läkemedelsbehandling är att ungefär en 

tredjedel av patienterna får besvär av muntorrhet (Nabi, Cody, Ellis, Herbison, & Hay-

Smith, 2006; National Institute for Health and Clinical Excellence 2006). Vid 

ansträngningsinkontinens kan kirurgisk behandling vara ett alternativ om de andra 

behandlingsmetoderna inte hjälper. Det finns olika former av kirurgisk behandling. Den 

i dag i stort sett helt dominerande invasiva behandlingen i Sverige är intravaginal 

slyngplastik. Cirka 80 procent uppger fullständig bot av sin urininkontinens efter ett år 

(Nationella medicinska indikationer, 2011). 

 

Det är viktigt att hitta den underliggande orsaken till symtomen genom att göra en 

omfattande bedömning, uppmärksamma kvinnans livskvalitet samt behov av 

behandling. För att göra en diagnostisk genomgång behövs en noggrann medicinsk 

historik, fysisk undersökning av vagina och bäckenbottenmuskel. Det krävs även 

kontroll av residualvolym samt föra dagbok under två dagar för att mäta mängden urin 

och vad de dricker per dag. Det är även viktigt att ta reda på antalet gånger kvinnorna 

går på toaletten per dag samt urin volymen per dag. Läckagetest genomförs också för att 

se vilket skydd som passar dem bäst samt kontrollera urinsticka och skicka iväg på 

urinodling om det behövs (National Institute for Health and Clinical Excellence 

2006,Yoshitaka et al, 2017). 

 

Inverkan på det dagliga livet 

Urininkontinens påverkar kvinnans livskvalitet (Hägglund & Wadensten, 2007; 

Pedersen et al., 2017). Kvinnans livskvalitet minskas genom upplevelsen av ett sämre 

psykologiskt välmående (Adamczuk et al. (2015). I en studie genomförd av Hägglund 

och Ahlström (2007) berättar kvinnor att urinläckage medför ångest och samkänslor att 

de i sin barndom lärt sig att inte läcka urin. Det anses inte heller naturligt för kvinnorna 

att tala om och de skäms därmed att ta upp samtalet. Hermansen, O`Connell och Gaskin 

(2010) menar att den sexuella relationen påverkas med minskad sexuell intimitet. 

Kvinnorna beskriver  att de måste förbereda sig som ett planerat möte med möjlighet till 

rengöring först. Vidare påverkas det sexuella livet genom okontrollerat urinläckage 

under samlaget som orsakar skamkänslor gentemot sin partner (Akyuz, Kok, Kilic & 

Guvenc, 2014).  Det finns även en rädsla att alltid tänka på vilken aktivitet de kan eller 

inte kan utföra för att inte läcka urin vilket medför social isolering och minskad fysisk 

aktivitet. Många kvinnor känner sig socialt isolerade och hindrade till att träffa vänner 
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på grund av rädsla för läckage. De vill inte gå till platser där det inte finns toalett 

tillgängligt vilket medför att de hellre stannar hemma. Det påverkar dem även på vilket 

sätt de klär sig, att de vill byta kläder ofta på grund av rädslan för att lukta urin. (Akyuz 

et al., 2014; Hermansen, O`Connell, & Gaskin 2010). Ibland var uppgivenheten så stor 

att kvinnan medvetet försökte minimera problemet med att förtränga sina besvär och 

distansera sig ( Hägglund & Wadensten, 2007). 

 

Kvinnorna beskriver urininkontinens som en påverkan på deras mentala hälsa genom 

svårigheter i det sociala livet, det innebär en känslomässig påverkan med ångest, skuld 

och skam. Det framkommer känslor som irritation, frustration, förlägenhet, rädsla och 

en känsla av maktlöshet. De känner sig även ledsna, nedstämda och obekväma. 

Strategier för att hantera sin urininkontinens är att gå på toaletten oftare och använda 

inkontinensskydd. De försöker även bäckenbottenträna dagligen för att minska 

besvären, minska vätskeintaget, sitta längre tid på toaletten samt korsa benen när de ska 

hosta eller nysa (Akyuz et al., 2014; Hermansen, O`Connell, & Gaskin 2010). 

 

 Melville et al. (2008) har genomfört en studie som tar upp vad kvinnorna själva ansåg 

vara orsaken till urininkontinens. Kvinnorna beskriver en fördröjning av toalettbesök, 

övervikt samt ett för stort vätskeintag under dagen. Även en försämrad åldersrelaterad 

bäckenbottenmuskel, klimakteriebesvär samt att det hänger ihop med graviditet och 

förlossning. Vidare beskriver Wagg, Kendall och Bunn (2007) i sin studie vad som är 

anledningen till varför kvinnorna inte söker vård för sina besvär. Orsaken tycktes vara 

att fokus låg på att barnen skulle må bra, de var för upptagna med annat när barnen var 

små vilket innebar att bäckenbottenträningen glömdes bort.  

 

3 Teoretisk referensram 

Hälsa 

Begreppet hälsa kan definieras på olika sätt. Enligt Eriksson (1994) kan man ha hälsa 

och välbefinnande trots sjukdom. En slags inre beslutsamhet att må bra och fungera väl 

i olika aktiviteter. Hälsa handlar om den enskilda människans verklighet och en ständig 

rörelse mellan olika nivåer där man strävar efter balans och harmoni. Rörelsen uttrycks i 

människans upplevelse av olika problem, behov eller begär.  En rörelse mellan yttre 

påverkan, balans och harmoni och lidande. Lidande och hälsa utgör två olika sidor av 

människans livsprocess och är integrerade i varandra och ständigt närvarande i 
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människans liv. Beroende på omständigheter upplever människan varierande grad av 

lidande och eller hälsa. 

 

Antonovsky (1991) utgår från att tillvaron är full av påfrestningar och svårigheter som 

individen måste lära sig hantera (coping), vilket i sin tur är avgörande för 

hälsotillståndet. Människans copingförmåga är beroende av om man förmår skapa ett 

meningsfullt sammanhang i sin tillvaro. Antonovsky beskriver detta genom känsla av 

sammanhang, KASAM begreppet. Vilket består av begriplighet, att det som händer 

runtomkring är begripligt och strukturerat. Hanterbarhet innebär att de resurser och 

händelser som händer i omgivningen finns tillgängliga och meningsfullhet att man i 

livet upplever de utmaningar man möter är värda att engagera sig i. 

  

Lidande 

Lidande är en kamp mellan det onda och det goda det vill säga lidande och lusten. I 

lusten finns den äkta livsglädjen, meningen och kraften, det sker en rörelse, strävan och 

åtrån efter det goda och kampen mot det onda. Att lida innebär alltid en kamp. 

Lidandets kamp är en plåga där människan kämpar emot känslan av skam och 

förnedring. Men så länge det finns rörelse i lidandet finns det hopp. I det goda lidandet 

för människan en kamp för mening och växt mot att bli en hel människa, att uppleva 

lust och känna glädje i lidandet. I den onda lusten är människan fast och förmår inte att 

styra över sitt liv (Eriksson, 1994). 

 

Det finns också ett lidande som människan bär inom sig och som åstadkommits av en 

känsla av otillräcklighet, självfördömelse och oförmåga att leva ett liv som skulle 

önskas. Varje gång en människa lider känner hon sig kränkt. Denna känsla av kränkning 

leder till att människan ofta skyggar för att tala om sitt lidande då hon befinner sig i den. 

Det finns ett samband mellan lidande och skuld. Alla människor bär på skuld på grund 

av olika saker som man på något sätt känner sig ansvarig för. Då det inte längre är 

möjligt för människan att hantera sitt lidande är det viktigt att omgivningen hjälper till 

och ser dess behov och begär och ingriper utan att behöva be om hjälp.  Vara tvungen 

att be om hjälp för de mest fundamentala behoven och uppleva att ingen ser och förstår 

vad man behöver, att inte uppleva full värdighet som människa är ett lidande (Eriksson, 

1994). 
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4 Problemformulering 

Urininkontinens är ett vanligt problem hos kvinnor vilket påverkar kvinnans livskvalitet 

och innebär olika konsekvenser för kvinnans vardag. För att sjukvården ska kunna 

hjälpa dessa kvinnor till en bättre hälsa och förstå deras behov och erfarenheter av sin 

sjukdom måste vi förstå deras erfarenhetet som är knutna till hälsoproblemet detta är 

viktigt ur ett patientperspektiv för att öka deras livskvalitet. Det är av betydelse att 

skapa en samlad bild av dessa kvinnors erfarenhet för att kunna planera och genomföra 

adekvat behandling och vård. Om inte kvinnors behov/erfarenheter med urininkontinens 

lyfts fram finns det risk för att sjuksköterskor inte kan bemöta dem på professionellt sätt 

och aktivt hjälpa dem uppnå symtomkontroll.  

 

5 Syfte 

Syftet är att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens. 

 

6 Metod 

Fenomenografi 

Fenomenografin anknyter till ett icke-dualistiskt förhållningssätt vilket innebär en intern 

relation mellan subjektet (människan) och världen (fenomenet). Världen upplevs genom 

vår erfarenhet. Att studera kvinnors erfarenhet av att leva med urininkontinens beskrivs 

fenomenet så som det erfars (Marton & Booth, 1997). Fenomenografin utgår från andra 

ordningens perspektiv vilket innebär att man utgår från människors erfarande av 

världen. Det intressanta är inte om individens uppfattning är sann eller falsk i 

förhållande till sin omvärld. Det grundläggande är att beskriva hur människan uppfattar 

något eller den värld de erfar och återspegla den (Marton, 1981). 

 

Tillämpningen av fenomenografisk inriktning inom omvårdnadsforskning syftar till att 

hantera och betona skillnaderna mellan hur olika patienter upplever sina tillstånd och 

behov (Sjöström & Dahlgren, 2002). 

 

I denna studie har en fenomenografisk ansats använts. Målet med denna ansats är att 

utforska uppfattningar, erfarande och förståelse som är relaterade till ett specifikt 

fenomen (Marton & Booth, 1997). Fenomenografin avser att beskriva skillnader och 
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likheter avseende hur individen uppfattar ett visst fenomen, med fokus på variationer i 

sätten att erfara saker (Marton, 1986). 

 

Urval 

Målgruppen för intervjuerna var kvinnor som har erfarenhet av att leva med 

urininkontinens. Författaren ansåg det vara intressant och angeläget att fördjupa sin 

kunskap inom detta område. Inklusionskriterierna för att delta i studien var kvinnor 

mellan 18-65 år, de skulle genomgå eller ha genomgått behandling för urininkontinens 

inom primärvården det senaste året samt kunna kommunicera verbalt, förstå och göra 

sig förstådda på det svenska språket. Urvalet av informanter genomfördes på tre olika 

vårdcentraler inom Kronobergs län. 

 

Verksamhetscheferna tillfrågades om samtycke till att kontakta de personer som har 

erfarenhet av att jobba med målgruppen. En verksamhetschef och inkontinenssköterska 

svarade nej till att delta eftersom det vid tillfället för studien pågick en kompetens 

utbildning på vårdcentralen. Två vårdcentraler återstod och eftersom tidsramen för det 

här arbetet var begränsad beslutades i samråd med handledaren att även verksamhets-

chefen på författarens arbetsplats skulle kontaktas. Tillstånd godkändes till att delta i 

studien. Efter samtycke från verksamhetscheferna kontaktades inkontinenssköterskan på 

respektive arbetsplats som har erfarenhet av att vårda och behandla patienter med 

urininkontinens. De kunde genom sin kompetens hjälpa till att hitta potentiella 

informanter som hade anknytning till mottagningen.  

 

Tillvägagångssätt 

Inkontinenssköterskan informerades genom ett personligt möte på deras respektive 

arbetsplats. De erhöll information både muntligen och skriftligen om studiens syfte, 

genomförande samt information om att variation i urvalet avseende ålder eftersträvades 

för att få en bred svarsvariation. Därefter bestämde inkontinenssköterskan vilka 

informanter som skulle kontaktas. Hon valde ut informanter som uppfyllde de 

inklusionskriterier som krävdes för att få delta via telefonkontakt eller under ett 

mottagningsbesök. Enligt Polit och Beck (2017) kallas detta bekvämlighetsurval vilket 

innebär att de personer som var mest lättillgängliga och som kunde ge informationsrika 

beskrivningar av fenomenet användes som informanter. De personer som visade sitt 

intresse att delta i studien erhöll ett informationsbrev (bilaga 2) samt en blankett om 
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informerat samtycke (bilaga 3). Författaren fick medgivande angående samtycke till 

deltagande i studien av inkontinenssköterskan via mail. Därefter kontaktades respektive 

informant via telefon där tid och plats för intervjun bestämdes i samförstånd med 

informanten. Intervjuerna genomfördes på två olika platser, deras tillhörande 

vårdcentral eller på deras arbetsplats och intervjuerna tog mellan 20-40 minuter att 

genomföra. Totalt deltog sex informanter i studien och alla som blev tillfrågade tackade 

ja.  

Tabellen nedan redovisar informanternas demografiska data vad gäller ålder, vilken typ 

av urininkontinens, hur länge de besvärats av urininkontinens samt om de gemomgått en 

förlossning eller inte. 

 

Tabell 1.  Demografisk data (n=6)     

Informant  Ålder  Ansträngningsinkontinens  Blandinkontinens  Sjukdomstid   Förlossning 

       

1                63 år Nej Ja 30 år Ja 

2                65 år Nej Ja 15 år Ja  

3                50 år Nej Ja >30 år Ja 

4                46 år Ja Nej minst 20 år Ja 

5                65 år Ja Nej 4 år Ja 

6                64 år Nej Ja 2 år Ja 

       

 

Datainsamling 

Datainsamlingen började med en kort presentation av författaren för att knyta kontakt 

med informanten. Under tiden fyllde informanten i ett formulär med demografisk data.  

Information utfördes avseende studiens syfte, genomförande och konfidentialitet. 

Informativt samtycke bekräftades återigen skriftligen för att vara säker på frivilligt 

deltagande. Därefter genomfördes intervjuerna. En intervjuguide användes med några 

huvudfrågor som utarbetades för att svara på syftet. Den första intervjun genomfördes 

som en pilotintervju för att se om intervjufrågorna var relevanta för studien. Den 

intervjun inkluderades sedan i analysen då den ansågs innehålla relevant information för 

att kunna besvara syftet. Huvudfrågorna i intervjuguiden (bilaga 4) användes för att 

informanten skulle kunna berätta fritt och öppet. Alla deltagarna fick samma 

huvudfrågor ställda till sig. Stödfrågorna i intervjuguiden användes och fungerade som 

stöd och förtydligande av svaren samt för att få mer utvecklande svar. Ordningsföljden 

av stödfrågorna ändrades dock beroende på hur intervjuerna utvecklades. Enligt Polit 
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och Beck (2017) kallas detta för semistrukturerade intervjuer och innebär att frågorna 

formuleras i en viss struktur men de behöver inte tas i samma ordning utan intervju-

personen anpassar sig till vad som kommer upp under intervjun. Syftet är att personen 

ska berätta så mycket som möjligt utan att ledas av intervjupersonen. Samtliga 

intervjuer genomfördes i en ostörd miljö som informanten själv fick bestämma för att 

skapa trygghet. Intervjuerna spelades in med en diktafon och transkriberades ner 

ordagrant på dator direkt efter varje intervjutillfälle. Intervjuerna kodades med ett 

nummer och en färg och avidentifierades i samband med detta. Intervjuerna 

strukturerades därefter upp för att få mer överskådligt material under analysarbetet. 

Informanten fick information om att materialet förvarades inlåst fram till dess att 

forskningen var klar samt att materialet kommer förstöras därefter.  

  

Dataanalys  

Resultatet utgörs av beskrivningskategorier som är en sammansättning av kvalitativt 

skilda sätt att erfara ett fenomen samt relationerna dem emellan och kallas utfallsrum. 

Dataanalysen genomfördes i sju olika steg och är beskrivna nedan utifrån Sjöström och 

Dahlgen (2002). 

 

Första steget:  

Det första steget bestod i att göra sig bekant med materialet vilket innebar att 

intervjuerna lästes igenom flera gånger för att introduceras till det empiriska materialet 

och korrigera eventuella fel i transkriptet. Detta steg uppfylldes genom att författaren 

själv genomförde transkiberingen och på så sätt stegvis bekantade sig med materialet. 

 

Andra steget: 

Det andra steget innebar att identifiera betydelsefulla begrepp eller meningar i svaret 

från varje informant. Här sammanställdes svaren från intervjuerna i ett nytt dokument 

som handlade om en viss fråga för att lättare få en överblick över det väsentliga. 

Därefter markerades meningar och betydelsefulla begrepp som ansågs relevanta för 

studien och svarade på studiens syfte. Dessa meningar fördes över i en tabell för att 

lättare kunna överskådas. De citat som inte ansågs besvara studiens syfte sorterades 

bort.   
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Tredje steget: 

Det tredje steget i analysen innebar att författaren försökte hitta det informanten 

fokuserade på som beskrev syftet.  Här kondenserade texten av individuella svar för att 

hitta de centrala delarna. Den kondenserade texten lades in i ett dokument bredvid den 

ursprungliga texten för att lättare kunna gå tillbaka och få en överblick i analysen.  

 

Fjärde steget: 

I det fjärde steget speglas en preliminär gruppering eller klassificering av liknande svar. 

Här klipptes kondenseringen ut och lades i olika högar som sorteras in under en 

preliminär kategori som ansågs handla om samma uppfattningar. Dessa kategorier 

granskades sedan noggrant för att se om de behövde omprövas till nya kategorier, vilket 

också utfördes några gånger under det här skedet. 

 

Femte steget: 

Det femte steget i analysen är en preliminär jämförelse av kategorier. Här skapades 

gränser mellan de olika kategorierna för att finna likheterna i varje kategori och 

skillnaderna mellan olika grupperingar. Författaren omprövade svaren och kunde 

därmed hamna under en ny kategori. Det viktiga här var att kategorierna svarade på 

studiens syfte. 

 

Sjätte steget:  

Det sjätte steget i analysen innebar att namnge de olika kategorierna efter den centrala 

innebörden i dem. De olika kategorierna namngavs beroende på vilka uppfattningar 

informanten hade och målet var att hitta namn som nära beskrev innebörden i de 

uppfattningar som fanns. Här kallas de nu för beskrivningskategorier. Författaren hade i 

det här skedet god hjälp av handledaren till arbetet att kunna diskutera och överväga 

olika alternativ till  namn av beskrivningskategorierna så de stämde överens med 

innebörden i texten.  

 

Sjunde steget: 

Det sjunde steget i analysen kallas den kontrasiva fasen och innebar att författaren tog 

fram det unika och det som svarade på studiens syfte och lade in under varje kategori 

men också en beskrivning av likheter och skillnader mellan kategorierna. Varje 
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beskrivningskategori innehåller de lika eller olika uppfattningar som informanterna 

hade. Detta är utfallsrummet och beskrivs i resultatet.  

 

Etiska överväganden 

Författaren till studien har tagit hänsyn till följande forskningsetiska principer som har 

funnits med och beaktats under studiens gång. Informationskravet, samtyckekravet 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2003). 

 

Informanterna fick både muntlig och skriftlig information om studiens syfte, 

tillvägagångssätt och frivilligt deltagande av inkontinenssköterskan i samband med 

rekryteringen av informanter. Ytterligare muntlig information tillkom i samband med 

intervjutillfället. Om informanten valde att delta i studien fick de fylla i ett informerat 

samtycke.  Enlig Polit & Beck, (2017) kan kvalitativa studier innebära risk för att 

deltagaren utsätts för fysisk eller psykisk stress. Detta har författaren tagit i beaktning 

genom att upplysa informanten skriftligen och muntligen om att studien var frivillig och 

att de när som helst kunde dra sig ur studien utan att behöva ange orsak. De 

informerades även om att det inte kommer leda till några negativa konsekvenser för 

dem. Hänsyn togs även till konfidentialitets kravet genom information om att person-

uppgifterna förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av data-

materialet som framkom under studiens gång. Samt att ingen av informanterna kunde 

identifieras och inga personuppgifter skulle lämnas ut. Information gavs även om att 

datamaterialet skulle förvaras inlåst under studiens gång samt förstöras när uppsatsen är 

godkänd. Att informanterna i studien kunde komma att delge känslig information om 

sitt privatliv är något som tagits i beaktning. Tystnadsplikt och sekretess har tillämpas 

och det har inte kunnat härledas till någon specifik informant då man under studiens 

gång kodat intervjumaterialet med nummer och färg kod för att minska risken för att 

obehöriga ska kunna identifiera personer som deltagit i studien (Polit & Beck 2017). 

 

Total anonymitet är svårt att tillämpa i kvalitativ forskning, då total anonymitet innebär 

att inte ens forskaren känner till identiteten (Vetenskapsrådet, 2003). Genom att 

informanten själv fick bestämma platsen för intervju, visade författaren rätten till 

delaktighet och skapade därmed trygghet för informanten. Enligt Vetenskapsrådet 

(2003)  är det viktigt att sjuksköterskan främjar en miljö där mänskliga rättigheter, 

värderingar och uppfattningar hos enskilda personer respekteras. 
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En etisk egengranskning har genomförts och diskuterats med handledaren. Men 

eftersom studien behandlar känsliga personuppgifter och inte involverar någon 

manipulation av informanterna ansågs det inte kräva ett etiskt godkännande från etisk 

kommitté. Författaren har tagit del av och noggrant läst igenom lagen om etisk prövning 

av forskning som avser människor (2003:460)  som menar att forskning innebär att 

inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant 

arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad 

nivå.  Etikprövning behöver därför inte i normalfallet göras på examensarbeten på 

grundnivå eller avancerad nivå.  

 

7 Resultat 
 

Syftet med denna undersökning var att undersöka kvinnors erfarenheter av att leva med 

urininkontinens. Fem beskrivningskategorier framkom av analysen. Att känna 

begränsningar i vardagen, att kunna hantera vardagen, att lägga skulden på sig 

själv, att hantera stressade situationer samt att våga. Beskrivningskategorierna 

presenteras i texten nedan. Citat används i texten för att tydliggöra och validera 

resultatet. 

 

Att känna begränsningar i vardagen.  

I den här beskrivningskategorin framkom uppfattningar om hur livet påverkas på olika 

sätt. Kvinnorna beskriver en känsla av att det luktar illa och hade en rädsla för att läcka 

urin. 

”man är ju inte speciellt fräsch alltid, men det är ju inte alltid som man kan styra sina 

toalettbesök” (5). 

 

Kvinnorna kände sig begränsade avseende fysisk aktivitet, det var ett hinder i det 

dagliga livet att till exempel inte kunna träna. Aktiviteter som innehöll hoppande och 

studsande var mest besvärande. Även dans och olika sällskapslekar har fått begränsas. 

Kvinnorna ansåg att det ovärdigt, de ville själva kunna välja vad de skulle delta i som 

vuxen.  

”tänk om jag kunde få springa som jag gjorde förr eller fått röra mig på annat sätt men 

då går inte det för jag kissar på mig” (4).  
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Även vid annan fysisk ansträngning som vid tunga lyft, skratt eller vid hosta och 

nysning kunde urinläckage ske. Kvinnorna beskrev att det räckte att skratta lite högt 

ibland så läckte det urin. Andra faktorer var svårigheten att vara helt spontan och göra 

olika utflykter eller andra aktiviteter eftersom tillgängligheten av toaletter var 

begränsad. Kvinnorna ansåg det även vara väldigt besvärande att ha kraftiga trängningar 

hela tiden för att de måste ha snabb tillgång till toalett. Vissa kvinnor menade att de inte 

kunde känna när vatten porlar för då blev de nödiga och kanske läckte urin. 

   

Det framkom även att det påverkade livet när kvinnorna till exempel skulle ut och resa, 

eftersom en stor del av packningen gick åt till att ha bindor med sig i bagaget. Det var 

besvärande att alltid behöva tänka på det och att aldrig kunna släppa taget. Det ansågs 

viktigt att kunna göra vad de ville som till exempel ta på sig de kläder som de önskade, 

med det gick inte alltid för då läckte de kanske urin. Andra uppfattningar som framkom 

var vikten av att alltid ha rätt saker med sig när de skulle iväg. När  kvinnorna till 

exempel skulle bada så användes ett lite mindre trosskydd som klipptes till så det inte 

syntes i bikinin och de kanske använde en bikini som var lite tjockare i tyget. De 

beskrev även att de höll sig lite vid sidan och gjorde det diskret. 

 

”jag var alltid kvar lite längre i vattnet, så drog jag av den under vattnet och knyckte 

ihop den, hade den i handen och lade undan den när jag kom upp” (3). 

    

Att kunna hantera vardagen  

Under den här beskrivningskategorin framkom uppfattningar om att kunna hantera sin 

vardag. Kvinnorna uppfattade inte urinläckage som någon begränsning, det var ett 

naturligt åldrande och kvinnorna upplevde det som normalt. Det störde dem inte mycket 

samt att det inte var något som de blev arga eller irriterad för. Det hindrade dem inte 

heller till att gå ut och träffa folk eller ut och resa. Kvinnorna ansåg att de vänjer sig 

med tiden att ha kontroll över sin blåsa och leva med det. 

 

”det hindrar mig inte från någonting, jag tar det som det kommer, läcker jag så   tvättar 

jag mig bara, byter till rena trosor och gå ut och jobbar igen”(6).  

 

Kvinnorna beskev att när de var hemma kunde de gå direkt på toaletten och byta till en 

liten binda eller trosskydd vilket innebar att det inte behövde bli någon stor sak av det.  
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En informant beskrev att hon inte upplevde urininkontinens som något katastrofalt, hon 

accepterade det som det var. 

 

”det går att leva med det, är det inte värre så …. då är man glad egentligen, det finns     

värre saker tycker jag ” (6). 

 

Det framkom även att urinläckage kunde vara genetiskt. Att både mamma och mormor 

hade samma besvär med urinläckage, vilket därför inte var så konstigt att även döttrarna 

i familjen drabbats av samma sak. 

 

”du är nog sådan, så här är det, det är vi också, det är olika, nämen då är jag nog     

också sådan, det är väl så här jag ska leva då” (4). 

 

Att lägga skulden på sig själv 

Under den här beskrivningskategorin framkom olika uppfattningar om hur kvinnorna på 

olika sätt skuldbelägger sig själva. Uppfattningar som framkom var att kvinnorna 

klandrade sig själva över att de har jobbat hårt med en svag bäckenbotten. De hade inte 

gått på toaletten i tid samt att de beskev lathet över att de inte hade bäckenbottentränat. 

De menade att om de hade genomfört bäckenbottenträning från början kanske de inte 

hade behövt besväras av urinläckage.  De uttryckte även att de säkert hade fått 

information om vikten av att bäckenbottenträna tidigare i livet men att det var avlägset 

att tänka på vid det tillfället som kanske låg tjugo år tillbaka i tiden, så de valde att inte 

tänka på det. En  annan uppfattning var att kanske anstränga sig lite och inte klaga på 

alla andra.  

 

”visst känner man skuld, att man tänker i de svarta stunderna, jag hade kunnat få ett   

rikare liv” (4). 

 

Andra uppfattningar var att det ansågs hemskt att inte kunna hålla tätt i vuxen ålder.  

Känslor som framkom var att de skämdes, att det var slarvigt att inte klara någonting 

som var normalt beskrevs av kvinnorna. Även ilska för att de inte hade sökt vård för 

sina besvär tidigare. Kvinnorna beskrev att anledningen till att de inte orkat ta tag i 

problemet var att de skylde på annat. 
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”man blir ju torr när man är ett par tre år gammal och sedan ska man klara det, så   

plötsligt gör man inte det, då kan jag tänka, nu är jag kass då nedvärderar man sig 

själv”(2). 

  

Känslor som framkom under intervjuerna var att urinläckage ansågs väldigt irriterande, 

det var psykiskt påfrestande och allmänt besvärligt.  Det var en fruktansvärt obehaglig 

känsla att inte kunna hålla tätt. Kvinnorna skämdes att som vuxna behöva förklara att de 

inte kunde hålla tätt. Känslor som att inte vara normal framkom också, att inte bara 

kunna dra ner trosorna och kissa. Andra uppfattningar var att det ibland är outhärdligt, 

en extra börda och ett gissel som de alltid har över sig.  

 

”det ständigt irriterar en, det är som en tagg som sitter med hela tiden som hade varit 

skönt att dra ut och slippa” (2).  

 

Andra uppfattningar som framkom var att kvinnorna ansåg urininkontinens som något 

fult, det var tabu och ingenting de pratade om. Uppfattningen var även om de hade 

spruckit mycket under sin förlossning var urinläckage något man kanske fick räkna med 

att det kunde orsaka besvär senare i livet. Detta medförde känslor som nedstämdhet och 

besvikelse då kroppen håller på att stänga ner och bli äldre och lite halvtrasig. 

   

 ” ..att bli en inkontinent, klimakteriekärring, det är bara det värsta man kan vara” (2). 

 

Att hantera stressade situationer  

Under den här beskrivningskategorin framkom hur kvinnorna på olika sätt hanterade 

stressade situationer. Uppfattningar som framkom var att det kunde vara besvärligt och 

stressande att ut och resa, till exempel vid flygning, då det endast finns ett fåtal toaletter 

på flygplanet. En informant beskrev en händelse när hon skulle ut och flyga och 

toaletten var avstängd. Det kom en kraftig trängning och hon kände då panik över att 

inte få tillträde till toaletten. 

 

”..men sedan fick jag äntligen komma in när jag tjatade. Det blir sådana stunder, det 

är kanske psykiskt med, när man inte får, då måste man” (5) 
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Kvinnornas uppfattningar var att trängningar ansågs mycket förknippat med stress, att 

de alltid måste veta var toaletterna finns. De menade att det kan bli spänningar och 

nervositet om det inte finns tillgång till toalett och att de hamnade i olika stressade 

situationer var ganska vanligt. Ofta hjälper det med en liten paus och sedan brukar 

anfallet gå över.  

 

” Vid en trängningsattack får man avbryta något som man håller på med och vänta tills   

den har gått över” (1).  

 

Kvinnorna beskrev även att det fanns en oro och stress över om det kunde vara någon 

annan bakomliggande orsak till trängningarna som polyper eller något liknande.  

Kvinnorna angav även olika  bortförklaringar till att inte vara med på olika aktiviteter 

som att, de hade barnen hemma eller de hade mycket och göra med huset eller 

trädgården, detta blev ett slags försvar. De hittade ursäkter för sig själva genom att till 

exempel tänka att det var omständigheterna efter den där förlossningen som gjorde att 

de läckte.  

 

”Jag kan inte ställas ansvarig för det som har hänt, det rinner om mig men det är så det 

gör när man har varit utsatt för det jag blev ” (1).  

 

Kvinnorna beskrev även att de försökte förtränga att de hade besvär genom att inte 

tänka på det. Det framkom även när kvinnorna skulle hosta eller nysa så fick de ställa 

sig med benen i kors eller stanna upp och invänta att trängningen skulle gå över, på så 

sätt lärde de sig att hitta anpassning i livet. Kvinnorna beskrev att de tänkte på hur de 

klär sig, att det skulle vara svarta kläder eller lösa byxor som inte tränger mot 

urinblåsan. Kvinnorna beskrev vidare att det var viktigt att alltid ha extra trosskydd eller 

byxor med sig i sin handväska eller på en säker plats så att de snabbt kunde byta om de 

läckte urin. Kvinnorna använde ett större och kraftigare trosskydd när de skulle iväg för 

att vara säkra på att hålla tätt. En informant beskrev att hon hade extra blöta tvättlappar 

med sig i en påse så att hon snabbt kunde tvätta av sig och göra sig ren om det skulle 

behövas. Vid utflykter och resor måste kvinnorna alltid gardera sig och tänka på att 

skydda sig och både ha skydd på sig och med sig i handväskan. 
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”Jag är alltid beredd, alltid väska, alltid trosskydd eller extra binda med mig när jag är 

ute och promenerar eller jag går i affären” (6)  

 

En lösning var att alltid ha med sig en egen låda som innehöll allt nödvändigt för byte, 

nya trosor, kläder och skydd. Andra uppfattningar var att kvinnorna alltid gick på 

toaletten i förebyggande när de skulle iväg någonstans. Inte gå och vara halvnödig hela 

tiden utan gå när toalett fanns tillgänglig. Ett annat exempel var att alltid gå på toaletten 

innan byte av kläder eller knyte av skor för att undvika urinläckage. En informant 

beskrev att hon alltid måste förbereda sig innan sitt vattengympapass, hon försökte 

dricka lite mindre innan och gå på toaletten precis innan för att minimera risken för 

läckage. Andra uppfattningar var att alltid välja de affärer som har en toalett när de ska 

ut och handla. 

   

”…jag åker från affär till affär, för jag vet vilka affärer som har toaletter” (6). 

 

Andra beskrivningar som framkom var att det ansågs besvärligt och stressande att 

behöva gå upp ur sängen så ofta som fyra gånger på nätterna. 

 

”…när jag vaknar på natten är det lika bra att stiga upp och gå på toaletten” (1). 

 

Att våga  

I den sista beskrivningskategorin framkom uppfattningar om att våga ta olika beslut. 

Kvinnorna uttryckte vikten av att inte känna rädsla för att söka vård och inte dra på det 

för länge. Genom att söka vård fick de lära sig mer om urininkontinens och erhålla 

mycket värdefull information. De framhävde vikten av att prata om sina besvär med 

någon professionell och att inte skämmas för det då det finns många andra som har 

liknande besvär. Kvinnorna beskrev att de skulle vara mer påstridiga under de 

gynekologiska hälsokontrollerna och berätta om sina besvär, att lyfta det som ett 

problem, att det handlar om livskvalitét och att de har rätt att få känna det och öka den. 

De menade att det här kunde vara ett problem som enkelt gick att lösa.  

 

”Hör jag det från någon idag då blir kvinnor så där.. har du också problem det har jag 

med, men det är väl inte något konstigt brukar jag säga, det där måste du ta tag i och 

sedan berättar jag gärna om hur jag har det” (4). 
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Det fanns situationer när kvinnorna inte hade tänkt efter så mycket innan, utan varit 

impulsiva och genomfört den där resan eller åkt på utflykt utan egentligen veta om det 

fanns toaletter. De menade att om de hade tänkt för mycket innan, hade de inte vågat 

genomföra vissa saker och kanske sagt nej till allting. 

 

”Vi var på en semester och gjorde en djungel safari och när vi hade gett oss i väg ut på  

den så…. där tänkte jag inte och det var nog tur de,  för annars hade vi nog inte gjort 

den safarin” (3).  

 

Det framkom även andra uppfattningar om att det inte var några större hinder att 

besväras av urinläckage. Att utföra olika idrotter, cykla och springa var inte något 

problem, det var bara att våga. 

 

”Är man inte mitt i stan så kan man ju sätta sig och göra det man behöver, värre än så 

är det (1). 

 

Tabellen nedan redovisar en fördelning över informanternas svar under respektive 

beskrivningskategori. 
 

 

Tabell 3. Kategorierna med fördelning av svaren från informanterna 
 

 

Informanterna  

Att känna 

begränsningar i 

vardagen 

Att kunna 

hantera 

vardagen 

Att lägga 

skulden på 

sig själv 

Att hantera 

stressade 

situationer 

Att 

våga 

1  x x x x 

2 x  x x x 

3 x  x x x 

4 x x x x x 

5 x  x x x 

6  x x  x 

Total  4  3  6  5  6 

 

8 DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenhet av att leva med urininkontinens 

och ansatsen fenomenografi valdes för att beskriva detta. Fenomenografi innebär att 
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beskriva skillnader och likheter hur individen uppfattar ett visst fenomen med fokus på 

variationer i sätten att erfara saker. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) är 

detta en metod som väl används för att beskriva patienters olika uppfattningar. 

Författaren anser sig ha uppnått målet med den fenomenografiska ansatsen genom att 

finna olika uppfattningar hos kvinnorna med urininkontinens. I resultatet har det 

beskrivits med skillnader och likheter i kvinnornas uppfattningar genom fem 

huvudkategorier som är kvalitativt åtskilda.   

För att få fram informanter till studien valdes ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

informanter väljs utifrån tillgängligheten i en viss kontext. Enligt Polit och Beck (2012) 

kan bekvämlighetsurval medföra en risk att inte de mest informationsrika informanterna 

kommer med i urvalet, vilket kan medföra att det inte heller blir representativt för 

befolkningen. Detta togs inte i beaktande eftersom ansatsen bygger på att resultatet 

endast kan uttrycka sig om gruppens uppfattningar. Tre vårdcentraler kontaktades och 

två av dessa kunde medverka i studien medan en vårdcentral tackade nej. Eftersom 

tidsramen var begränsad valde författaren att kontakta sin egen verksamhetschef för 

frågan om deltagande i studien. Författaren diskuterade detta tillsammans med 

handledaren för arbetet om det kunde innebära att patienterna var i en beroendeställning 

till författaren och att det i så fall kunde påverka resultatet. Men eftersom det fanns 

ytterligare en inkontinenssköterska på arbetsplatsen ansågs problemet minimerat, då 

hon fick samma förutsättningar som övriga tillfrågade inkontinenssköterskor. Något 

som eventuellt kunde påverkat resultatet var om informanterna ansåg det besvärande att 

de eventuellt kunde stöta på författaren vid något tillfälle i samband med ett besök på 

vårdcentralen och att det skulle kunna påverkat deras svar på frågorna. Att 

informanterna i så fall valde att hålla igen på information för att inte behöva möta eller 

påminnas om vad de tidigare sagt.  

Det kan vara av god hjälp att använda en person i urvalsprocessen som har tillträde till 

den mottagningen som informanterna har anknytning till (Danielsson, 2017). Att 

inkontinenssköterskan på mottagningen hjälpte till i rekryteringen av informanter samt 

delgav information till lämpliga informanter underlättade för att komma i kontakt med 

informanter. 

Kristensson (2014) påpekar att variation i urvalet ger en bredd i resultatet vilket är av 

stor betydelse för att förbättra studiens trovärdighet. Det var en spridning i urvalet 
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gällande hur länge de besvärats av sina problem vilket öppnade upp för att erhålla olika 

uppfattningar om fenomenet. Dessutom hade informanterna skiftande demografisk data 

vad gäller om de hade ansträngningsinkontinens eller blandinkontinens vilket tillförde 

mångsidiga aspekter i resultatet. Tyvärr blev det inte så stor åldersspridning som önskat. 

Om även yngre informanter varit representerade i urvalet hade detta antagligen medfört 

ytterligare variationer i resultatet.  

Andra aspekter som eventuellt kan påverkats i urvalsprocessen är om inkontinens-

sköterskan valde ut informanter som var mer öppna och pratsamma, som de uppfattade 

skulle vilja dela med sig mer av sina upplevelser. I så fall medförde detta att de 

informanter som uppfattades mer tystlåtna eller tillbakadragna exkluderades och därmed 

inte kom till tals. 

Intervjuer genomfördes för datainsamling och enligt Danielsson (2017) är intervjuer ett 

bra sätt att använda om man ska beskriva personers levda erfarenheter.  Patienterna som 

blev intervjuade hade alla besvär med urininkontinens och hade sökt vård på 

inkontinensmottagningen för sina besvär vilket medförde att rätt målgrupp användes för 

att besvara syftet. Informanterna fick själva välja tid och plats för intervjuerna och alla 

intervjuerna genomfördes på enskild plats som de själva fick vara med och bestämma. 

Vilket innebar att informanten kunde känna sig bekväma och vilja dela med sig av sina 

erfarenheter.  

Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet är att informanterna vistades i olika 

miljöer i samband med intervjun. En intervju genomfördes på informantens arbetsplats i 

hennes arbetsrum. Vilket kunde medfört en viss stressnivå för informanten då intervjun 

genomfördes under hennes arbetspass. Övriga fem intervjuer genomfördes på deras 

tillhörande vårdcentral. Alla intervjuerna som genomfördes på vårdcentraren var i ett 

avskilt rum. Danielsson (2017) menar om intervjuerna genomförs på till exempel en 

vårdcentral finns risken att någon behöver tillgång till rummet och avbrott i intervjun 

kan förekomma. Detta togs hänsyn till genom att förboka rummet i god tid och märka 

upp med skylt ” att intervju pågår, stör inte”. Enligt Danielsson (2017) är samma 

intervjuplats för alla intervjuerna att föredra  men Polit & Beck, (2017) menar det är 

viktigt att intervjuerna genomförs i en bra atmosfär för att ge förutsättningar för att 

intervjun ska bli mer innehållsrik och djup. Detta togs hänsyn till då intervjuerna 

genomfördes i den miljön som informanterna själva bestämde.  
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Intervjuernas längd varierade från 20- 40 minuter. Författaren upplevde informanterna 

informativa vilket bidrog till ett djupt och innehållsrikt datamaterial. För ljudinspelning 

användes både författarens mobiltelefon och Ipad för att öka förutsättningen till en bra 

ljudinspelning. Det upplevdes inte som informanterna tyckte det var obehagligt med 

ljudinspelning utan samtliga informanter samtalade ledigt och verkade inte tycka det var 

besvärande. 

En intervjuguide hade utformats innan studien påbörjades och bestod av sex  

huvudfrågor. Öppningsfrågan var central, vilka erfarenheter har du av att leva med 

urininkontinens? Enligt Larsson och Holmstöm (2017)  skapar detta samma 

förutsättningar i alla intervjuerna och får informanten att fokusera på det fenomen som 

ska undersökas. Det fanns sedan stödfrågor som användes som stöd för att få 

informanten att hålla fokus på fenomenet samt om man ville att informanterna skulle 

utveckla sina svar. Intervjun avslutades med en summerande fråga, finns det något annat 

du vill ta upp eller fråga innan vi avslutar? Den här frågan användes för att fånga upp 

ytterligare erfarenheter som de inte hade fått fram under intervjuns gång eller om det var 

något mer som de önskade tillägga. Vid tre av intervjuerna framkom ytterligare 

information som berikade materialet.  

En pilotintervju genomfördes för att se om intervjufrågorna var relevanta för studien 

vilket kan öka trovärdigheten enligt (Danielsson, 2017). Pilotintervjun inkluderades 

sedan i analysen eftersom inga ändringar av frågornas utformning gjordes och de ansågs 

svara bra på studiens syfte. Det hade varit önskvärt att intervjua fler personer för att få 

en större variation i resultatet men då tidsramen var begränsad för arbetet fanns inte den 

möjligheten. Enligt Larsson och Holmström (2017) är det i en fenomenografisk studie 

önskvärt med minst 20 informanter för att få en bra variation men även färre intervjuer 

kan generera viktiga resultat. 

Det upplevdes som att det fanns ett bra samspel mellan informant och intervjuperson. 

Det kan möjligtvis ha påverkats av att informanterna visste att författaren arbetar med 

målgruppen vilket skapade trygghet. Intervjufrågorna var semistrukturerade och ansågs 

vara relevanta till studiens syfte. Kristensson (2014) menar att information angående 

studiens syfte och upplägg bör ges till informanterna. I informationsbrevet (bilaga 2) 

beskrevs studiens syfte och upplägg med avsikt att erhålla och förbereda informanterna 

så de vid intervju tillfället kunde fokusera på att bara berätta fritt kring spontana 

erfarenheter och tankar. 
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Med tanke på en begränsad tidsram för arbetet samt ett stort datamaterial, fick en fråga 

uteslutas ur analysen. Vilka erfarenheter har du av mötet med vården? Samtliga 

intervjuer genomfördes och transkriberades av författaren själv. Enligt Granskär & 

Höglund- Nielsen, (2012) kan det stärka datamaterialets trovärdighet. Alla pauser och 

långa uppehåll skrevs ner för att få en bättre grund för förståelsen i materialet och hitta 

eventuella nyanser i materialet.  

För att säkerställa pålitligheten i studien har datamaterialet tolkats och analyserats enligt 

beskrivningen av de sju analysstegen av Sjöström & Dahlgren (2002) vilket innebär en 

fenomenografisk analys. Genom detta analyssätt tolkas och bearbetas insamlade data för 

att hitta variationer i olika uppfattningar i sätten att erfara fenomenet hos 

undersökningsgruppen. Resultatet presenteras genom olika kvalitativt åtskilda 

beskrivningskategorier där samlad information finns om olika uppfattningar hos 

informanterna. I resultatet finns även citat för att tydliggöra innebörden i texten vilket 

kan öka studiens trovärdighet. Detta är första gången som författaren genomför den här 

analysen vilket kan påverka analysens gång och sammanställning av resultat. Dock har 

handledaren för arbetet haft tillgång datamaterialet under hela analysarbetet och läst 

igenom materialet för att kunna fungera som rådgivare vilket även borde öka studiens 

trovärdighet (Kristensson, 2014). 

Resultatdiskussion 

Kvinnorna kände sig begränsade avseende fysisk aktivitet samt att det hindrade dem i 

det dagliga livet till att kunna träna. Aktiviteter som innehöll hoppande och studsande 

var mest besvärande. Även dans och olika sällskapslekar fick begränsas. Detta är något 

som Akyuz et al. (2013); Hägglund och Ahlström (2005) också tar upp i sin studie att 

kvinnor anser det vara ett hinder och en rädsla att alltid behöva tänka på vilken aktivitet 

de kan eller inte kan utföra för att inte läcka urin, vilket bidrar till en minskning av den 

fysiska aktiviteten.  I resultatet framkom även begränsningar när kvinnorna skulle ut 

och resa, alltid behöva tänka på att ha extra utrustning med sig, att aldrig kunna släppa 

taget samt vara begränsade till vad de önskade göra. Kvinnorna berättade att de var 

rädda för att känna sig ofräscha. De måste tänka på hur de klär sig att till exempel 

använda svarta byxor så det inte syns. Det stämmer bra överens med vad Hermansen et 

al. (2010) tar upp i sin studie att urininkontinens påverkar kvinnorna på vilket sätt de 

klär sig för att minska rädslan för att lukta. Som vårdpersonal är det viktigt att möta 

patienten, ställa frågor samt ge råd så de känner sig sedda och lyssnade på om hur de 
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kan vårda sin hälsa i det dagliga livet. Vad kan de göra själva för att må bra och för att 

känna välbefinnande? Det är viktigt att framhäva livsstilens betydelse för en bättre 

hälsa, det handlar om att klara av ett vardagsliv trots sjukdom. Kvinnorna måste 

uppmuntras, stödjas och stärkas, få kunskap och redskap att själva klara av att ta tag i 

sin situation vilket på sikt kan öka det dagliga välbefinnandet (Hallberg, 2010). 

 

Känslor som framkom var att det ansågs väldigt irriterande och psykiskt påfrestande att 

besväras av urinläckage. Kvinnorna uttryckte skam att som vuxna läcka urin, det var 

inte normalt, det var något fult som kvinnorna inte talade med andra om. Det ansågs 

också outhärdligt och en extra börda att bära med sig. Nedstämdhet och besvikelse var 

andra känslor som beskrevs. Liknande resultat framkom i studien gjord av Akyuz et al. 

(2014); Hermansen et al. (2010) som beskriver kvinnors svårigheter i det sociala livet 

att de känner känslomässig påverkan som ångest, skuld och skam. Andra känslor som 

framkom var irritation och frustration samt nedstämdhet och en känsla av maktlöshet. 

Varje lidande är unikt, lidande kan innebära att vara i en situation där man inte är 

förstådd. Människor uttrycker lidande på olika sätt men ofta saknas ett språk för att 

uttrycka det. Istället förvandlas lidandet till ångest, smärta eller något annat fysiskt 

uttryck (Eriksson, 1994). Antonovsky (1991) menar att tillvaron är full av påfrestningar 

och svårigheter som individen måste lära sig hantera, att den viktigaste faktorn som 

inverkar mest på hälsan är individens upplevelse av sammanhang. För patienter är det 

viktigt att komma in i ett nytt och vårdande sammanhang där sårbarheten kan minska 

och där hälsa och välbefinnande kan utvecklas.  En av distriktssköterskans uppgifter kan 

vara att få individen att lära sig hantera sin situation genom att skapa ett meningsfullt 

sammanhang i sin tillvaro genom KASAM. 

 

Omständigheterna efter förlossningen kunde vara en anledning till urinläckage. 

Kvinnorna försökte förtränga sina besvär och menade att de inte kunde ställas ansvariga 

för besvären med urinläckage efter att de genomgått förlossning med komplikationer 

och bristningar i underlivet. Det fanns även skuldkänslor och ilska över att de inte sökt 

vård tidigare. Att informanterna lade skulden på sig själva var tydligt i resultatet. De 

klandrade sig själva att de hade jobbat får hårt och utfört olika aktiviteter med en svag 

bäckenbotten. Detta är något som även tas upp i studien gjord av Komorowski och Chen 

(2006) där det också framkom känslor av egen skuld. Kvinnorna tog själva på sig 

skulden för att ha orsakat sina besvär med urininkontinens, att de utfört hushållsarbete 
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istället för och vila. Enligt Eriksson (1994)  finns ett samband mellan skuld och lidande. 

Alla människor bär på skuld större eller mindre som man på något sätt känner sig 

ansvarig för. Eftersom skuld orsakar lidande vill man på något sätt sona sin skuld 

genom att till exempel försonas med sitt lidande. Det är viktigt att individen försöker se 

meningen i sitt lidande och försöka finna svar på varför. Det är viktigt att möta en 

lidande människa och försöka dela hennes erfarenheter med största finkänslighet och att 

de får bekräftelse på sin värdighet som människa.  

 

Strategier för hur kvinnorna hanterar olika situationer framkom i resultatet. När de 

skulle hosta eller nysa så fick de ställa sig med benen i kors eller stanna upp och vänta 

in att trängningen skulle gå över. Kanske använda lite mindre trosskydd när de badar 

eller försöka dricka lite mindre innan en aktivitet. Andra strategier var att tänka på vilka 

käder de använde samt att alltid gå på toaletten i förebyggande när de skulle iväg 

någonstans. I studien av Akyuz et al. (2014)  framkom liknande resultat. Kvinnorna 

beskrev strategier som att gå på toaletten oftare och använda inkontinensskydd. De 

försökte även bäckenbottenträna dagligen för att minska besvären, minska 

vätskeintaget, sitta längre tid på toaletten samt korsa benen när de skulle hosta eller 

nysa. Vår uppgift inom hälso -och sjukvården är att hjälpa patienter tillbaka till god 

hälsa och lindra effekterna av eventuellt lidande. Det är viktigt som vårdare att utveckla 

en öppenhet och följsamhet för individens erfarenhet. Det är viktigt att försöka se, 

lyssna och förstå patientens egen berättelse. Uppmärksamma vad patienten har att 

förmedla samt ta reda på vad de anser vara hälsa och välbefinnande för honom eller 

henne. Ett öppet och följsamt vårdande innebär att så förutsättningslöst som möjligt 

möta varje individ (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Olika erfarenheter hur urininkontinens påverkar kvinnors vardag framkom i resultatet. 

Några kvinnor beskrev att det inte ansåg urinläckage som någon begränsning i 

vardagen. De menade att det var ett naturligt åldrande samt upplevelsen av att det var 

normalt. Det hindrade dem inte till att resa eller träffa folk och de anpassade sin vardag 

efter sina besvär. Kvinnorna ansåg det inte heller vara något besvär att utföra olika 

aktiviteter som att cykla eller springa. I en enkät studie genomförd av Andersson, 

Johansson, Garpenholt och Nilsson, (2004) tillfrågades både män och kvinnor bland 

annat om de ansåg att urinläckage påverkade dem i det dagliga livet. Majoriteten ansåg 

det inte som ett stort problem. 86 procent av kvinnorna ansåg det inte som ett hinder till 
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att utföra dagliga aktiviteter. Bara 14 procent ansåg urininkontinens var ett betydande 

problem som hindrade dem till att utföra olika sociala aktiviteter. Hälsofrämjande 

omvårdnad innebär att stärka individens subjektiva upplevelse av hälsa. Det är viktigt 

att visa respekt för individen och bemöta personen som man har framför sig som en 

person med egna resurser (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Sjuksköterskans 

uppgift är att tillvarata det friska hos alla personer och göra individinriktade 

förebyggande insatser (SOSFS 1995:5). 

 

Kvinnorna beskrev i resultatet att det inte borde finnas någon rädsla för att söka vård 

eftersom det finns god hjälp att få. De tar även upp betydelsen av att prata om sina 

besvär med någon professionell och lyfta det som ett problem Att under de 

gynekologiska hälsokontrollerna vara mer påstridiga och berätta om sina besvär.  

Melville et al.( 2008) beskriver i sin studie att den vanligaste orsaken till att kvinnor inte 

söker vård idag är tron på att det är ett normalt åldrande och att urinläckage är normalt 

efter en förlossning. Kvinnorna beskriver låga förväntningar på att det finns behandling 

som kan hjälpa. De anser det även vara genant att uppsöka läkare för sina problem och 

tror istället på självhantering. Andra anledningar menar Hägglund och Wadensten 

(2005)  är rädsla för att ta upp problemet. Kvinnorna anser det inte naturligt att tala om 

vilket bidrar till att de skjuter fram problemet till en annan dag. I studien genomförd av 

Wagg., Kendall och Bunn (2017) hade kvinnorna en dålig erfarenhet av stödet från 

vården och en dålig kommunikation dem emellan. Kvinnornas önskan var en tvåvägs 

kommunikation vid mötet med vården. En öppen kommunikation som minskade risken 

för misstolkningar och gav dem den kunskap som krävdes för  en lämplig vård och 

behandling. Sjuksköterskan har en viktig roll vid första mötet med patienten för att 

skapa en öppen och förstående attityd. Detta är en förutsättning för ett lyckat 

omhändertagande och resultat.  Det är viktigt att sjuksköterskan tillämpar en helhetssyn 

över personens hälsa och livssituation. Sjuksköterskan ska också kunna identifiera 

problemets omfattning och bedöma behovet av åtgärder och därefter genomföra detta 

(SOSFS 1995:5). Omvårdnadsmålet är att skapa ett bekräftande möte. Men för att detta 

mål ska förverkligas krävs också patientens villighet att medverka till ett ömsesidigt 

möte. Bekräftelse kräver en ömsesidighet och samarbete. Därför är det av avgörande 

betydelse att personalen kan skapa goda förutsättningar och omständigheter genom att 

patienten känner sig trygg, upplever frihet i relationen och kan påverka situationen 

utifrån egna önskemål, krav och förväntningar (Gustafsson, 2004). 
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Slutsats 

Syftet med den här studien var att undersöka kvinnors erfarenhet av att leva med 

urininkontinens. Resultatet visade att många delar i kvinnors vardag förändrades av 

deras urininkontinens. Det var aktiviteter som kvinnorna inte kunde utföra samt att de 

lade skulden på sig själva vilket innebar mycket känslor som irritation och ilska. Olika 

uppfattningar framkom också om vad som ansågs vara begränsningar eller inte. Några 

kvinnor ansåg inte urininkontinens påverka deras vardag, inte heller att det skapade 

några hinder i deras dagliga liv. Resultatet i den här studien bekräftar vad andra studier 

redan har visat inom detta område men det är av betydelse att skapa en samlad bild av 

kvinnors erfarenhet av urininkontinens för att kunna planera och genomföra adekvat 

behandling och vård.  

 

Klinisk implikation 

Studiens resultat kan användas till distriktssköterskor som jobbar med den här 

målgruppen  både inom primärvården och slutenvården för att öka kunskapen och 

förståelsen om hur kvinnor erfar sina besvär med urininkontinens. Det bidrar även till 

en ökad kunskap för hur de ska bemöta kvinnor med urininkontinens på bästa sätt. Både 

läkare och distriktssköterskor borde ta upp inkontinensbesvär som en rutinfråga vid 

gynekologiska besök, att alltid ha det som en aktiv fråga, samt vikten av att bygga upp 

en förstående atmosfär genom en god och öppen kommunikation mellan personal och 

patient.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning kunde vara fokus på hur patienterna erfar mötet med 

vården. Det är en frågeställning som författaren hade med under intervjutillfället men 

som fick exkluderas på grund begränsad tidsram för arbetet. Det hade varit av stort 

intresse att få en djupare insikt i kvinnors erfarenheter kring vårdmötet för att få en ökad 

förståelse och kunskap i bemötandet av den här målgruppen.   
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