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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Urininkontinens innebär att det är svårt att kontrollera urinblåsan och är vanligt 
förekommande hos män. Den mest förekommande orsaken till urininkontinens är att 
urinblåsans elasticitet minskar samtidigt som prostatan förstoras. Vid åldrande minskar även 
blåsans muskelkapacitet parallellt med ökad känslighet i blåsan, det leder till ökad volym 
resturin. Urininkontinens påverkar männens fysiska, psykiska samt det sociala livet. Det finns 
flera olika sorters urininkontinens som kan drabba män. De mest förekommande är 
ansträngningsinkontinens, överaktiv blåsa, överrinningsinkontinens samt urinretention.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med urininkontinens.  
Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Studien är baserad på 
vetenskapliga artiklar som analyserades med en manifest innehållsanalys samt genomgick en 
kvalitetsgranskning. 
Resultat: Under innehållsanalysen framkom tre huvudkategorier och sex underkategorier 
som beskriver resultatet i studien. Huvudkategorierna är: Hälso- och sjukvårdens betydelse, 
Begränsningar i vardagen och Copingstrategier och dess effekter. Studiens resultat visar på 
att män med urininkontinens upplever en påverkan på livsvärlden, livskvaliteten och den 
levda kroppen. Män upplevde även att bemötandet inom vården var bristfälligt på grund av 
otillräcklig kunskap kring urininkontinens.  
Slutsatser: Upplevelsen av urininkontinens är individuell. Vilken inställning individerna får  
till sin urininkontinens avgörs av vilket bemötande omgivningen samt vården ger.   
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INLEDNING  
 
Denna studie fokuserar på att beskriva mäns upplevelser av att leva med urininkontinens. 
Författarna anser att urininkontinens hos kvinnor är ett mer uppmärksammat ämne än 
urininkontinens hos män. Av denna anledning ser författarna att det är mer intressant att 
utforska ämnet urininkontinens hos män och även att det är angeläget för en ökad förståelse 
för mäns upplevelse av urininkontinens.  

BAKGRUND  

Urininkontinens 

Förekomsten av urininkontinens ökar med stigande ålder (Temml, Haidinger, Schmidbauer, 
Schatzl & Modersbacher, 2000). Urininkontinens är vanligare bland kvinnor än hos män. Det 
beror på att kvinnor föder barn, går igenom klimakteriet samt att urinröret på kvinnor är 
kortare än på män (Pellatt, 2012). Även urininkontinens hos män är vanligt förekommande 
och har en stor inverkan på de psykologiska aspekterna i livskvaliteten (Chartier - Kastler, 
Ballanger, Petit, Fourmarier, Bart, Ragni-Ghazarossian, Ruffion, Le Normand & Costa, 
2010). Urininkontinens påverkar inte bara männens psykiska liv, utan även det fysiska och 
sociala (Fawcett, 2014).  
 
 Den vanligast förekommande orsaken till urininkontinens är att urinblåsans elasticitet 
minskar samtidigt som prostatan förstoras. Vid åldrande minskar även blåsans 
muskelkapacitet parallellt som känsligheten i blåsan ökar, detta leder till en ökad volym av 
resturin (Nazarko, 2013). Med resturin avses den mängd urin som är kvar i blåsan efter 
miktion (Stenzelius & Bengtsson, 2014).  
 
Förekomsten av urininkontinens ökar med stigande ålder (Temml, Haidinger, Schmidbauer, 
Schatzl & Modersbacher, 2000). Urininkontinens är vanligare bland kvinnor än hos män. Det 
beror på att kvinnor föder barn, går igenom klimakteriet samt att urinröret på kvinnor är 
kortare än på män (Pellatt, 2012).  

Olika typer av urininkontinens  

Urininkontinens innebär att det är svårt att kontrollera urinblåsan (1177, 2017). Det finns 
flera olika sorters urininkontinens som kan drabba män. De mest förekommande är 
ansträngningsinkontinens, överaktiv blåsa, överrinningsinkontinens samt urinretention (Testa, 
2015)  
 
Ansträngningsinkontinens som även kallas för stressinkontinens innebär att det är svårt att 
hålla tätt vid till exempel hopp, tunga lyft och nysningar. Det beror på att när urinblåsan fylls 
med urin klarar inte urinröret att hålla emot trycket från urinen vilket gör att urin läcker ut. 
Överaktiv blåsa innebär att blåsans muskulatur kontraheras okontrollerat, även om blåsan inte 
behöver tömmas, vilket leder till urinläckage. Anledningen till överaktiv blåsa är ännu okänd 
(Fawcett, 2014). Överrinningsinkontinens innebär att blåsan blir överfull med urin och börjar 
läcka på grund av trycket utifrån. Detta gör att det börjar läcka urin ur urinröret (Testa, 2015). 
Vid urinretention har patienten svårigheter vid tömning av urinblåsan (Fawcett, 2014). 
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Järhult och Offenbartl (2013) skriver att urinretention kan vara akut eller långvarig. Den 
akuta uppkommer snabbt och den förstorade urinblåsan gör ont. Långvarig urinretention är i 
de flesta fall smärtfri och symtomen påminner om urininkontinens då det bland annat uppstår 
en mängd resturin (Vårdhandboken, 2018).  

Behandling och omvårdnad 

Vid behandling av urininkontinens är det värdefullt att rätt diagnos ställs och att orsaken till 
urininkontinensen upptäcks. Viktnedgång, bäckenbottenträning och uteslutande av vissa 
livsmedel, som till exempel alkohol och kaffe, kan underlätta besvären. Beteendeterapi som 
syftar på att skapa kunskap kring livsstilsförändringar och toalettvanor, har även visats sig 
vara till hjälp. Kirurgi kommer först på tal om ingen annan typ av behandling och omvårdnad 
hjälper (Testa, 2015).  
 
Vid uppkomst av urininkontinens kan vårdpersonal ge patienten en dagbok där mannen kan 
skriva ner sina besvär dag för dag och hur det upplevs, utvecklas och vad som är mest 
besvärligt, för att få en bättre översikt av hur det påverkar mannens livsvärld (Testa, 2015).  
 
Regelbundna rutiner gällande toalettbesök är värdefullt för att skapa en vana. Andra åtgärder 
som kan underlätta vid urininkontinens kan vara hjälpmedel till toalettstolen som till exempel 
en extra toalettsits som installeras ovanför den redan befintliga toalettstolen. Den underlättar 
genom att höjden är individanpassad så att det blir lättare att sätta sig ner. För patienter som 
har svårigheter med att knäppa upp knappar kan löst sittande kläder med resårband i midjan 
vara ett bra alternativ. Att måla toalettdörren i en stark färg för att markera ut var toaletten 
finns kan också underlätta (Pellatt, 2012).  
 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll i vårdandet av urininkontinens hos män är att skapa förståelse och 
kunskap om urininkontinens och vilka olika typer av behandlingar som finns. Den största 
bristen hos sjuksköterskan är att kunskapen inom området är otillräcklig för att kunna möta 
patienternas funderingar och frågor (Pellatt, 2012). 
 
För männens upplevelser som patient är det värdefullt att sjuksköterskan hanterar situationen 
på ett professionellt sätt samt utgår från ett individuellt synsätt för att inte kränka mannen. 
Urininkontinens kan upplevas som utlämnande vilket är av stor vikt att vid vårdande ha i 
åtanke. Män som får en standardbehandling, med inkontinensskydd och andra typer av 
inkontinenshjälpmedel, som inte passar just den individen, upplever ofta en sänkt livskvalitet 
på grund av detta. Det visar ytterligare en gång på hur värdefullt det är att sjuksköterskan är 
lyhörd och ger en individanpassad vård (Nazarko, 2018).  

Männens upplevelser 

Nazarko (2018) beskriver att män med urininkontinens ofta upplever en oro för att vistas ute 
offentligt för att det kan synas att de använder inkontinensskydd eller att det har läckt urin. 
Därför är det flertalet män som slutar med sina fritidsaktiviteter och isolerar sig och är 
hemma där de känner sig trygga. Män upplever urininkontinensen som skamfullt och vissa 
tycker det är så påfrestande att de tappar livslusten och meningen med livet. Urininkontinens 
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upplevs ibland som något skamfullt vilket gör att de flesta av de drabbade männen inte söker 
vård. Istället försöker de själva hantera sin urininkontinens och hitta egna  lösningar för att 
dölja urininkontinensen (Nazarko, 2018).  

TEORETISK REFERENSRAM  
 
Denna studie utgår från vårdvetenskapen. Vårdvetenskapen beskrivs som en vetenskaplig 
ansats där patienten är i fokus vid vårdandet samt att vårdandet ska stärka och stödja hälsa 
(Dahlberg & Segesten, 2010). De vårdvetenskapliga begrepp som beskrivs nedan kommer att 
diskuteras i resultatdiskussionen. 

Livsvärld 

Studien är skriven ur ett livsvärldsperspektiv. För att kunna identifiera personen bakom 
urininkontinensen och dess påverkan på livsvärlden anser författarna det som lämpligt att 
använda sig av livsvärldsperspektivet. Patientens livsvärld utformas genom personliga 
erfarenheter och är därför individuell. Livsvärlden är en inställning till den vanliga världen 
och ger uttryck i förhållningssättet i de dagliga aktiviteterna (Ekebergh, 2017). Eftersom 
livsvärlden är individuell och även upplevelsen av urininkontinens, påverkas livsvärlden på 
olika sätt hos olika individer.  
 
Att vårda en patient utifrån livsvärldsperspektivet innebär att sjuksköterskan har patientens 
livsvärld i åtanke vid vårdandet av patienten. Det bidrar till att patienten blir delaktig i sin 
egen vård, vilket är optimalt (Dahlberg & Segesten, 2010). För att göra patienten delaktig 
måste sjuksköterskan vara öppen och följsam för patientens upplevelse, kunskap utifrån sin 
egen livsvärld samt förståelsen för den kommande vården (Arman & Ekebergh, 2015).  
 
För att skapa en trygghet i patientens livsvärld vid sjukdom, är det värdefullt att patienten har 
tillgång till hjälpmedel som underlättar vardagen och som är individanpassade. Tillgång till 
sjuksköterskor med kunskap inom området samt sina egna kunskaper och föreställningar är 
även angeläget för patienten under sjukdomstiden (Friberg & Öhlén, 2017). 
 
Patientens livsvärld, skriver Dahlberg och Segesten (2010), består av både närstående och 
sjukvårdspersonal och därför går det inte att skilja på patientperspektivet och 
livsvärldsperspektivet. Patientperspektivet innebär att patienten är i centrum i vårdandet och 
är därför expert, inte på det vårdvetenskapliga, utan på sin egen kropp och livsvärld. 
 

Livskvalitet 

Livskvalitet och hälsa relateras ofta till varandra. Livskvalitet kan beskrivas som subjektivt 
upplevt välbefinnande. Genom att utforska patienters uppfattning av välmående och gott liv 
uppnås en grund i vårdandet av patienten (Wärnå-Furu, 2017).  
  
Att ge livskvalitet åt patienter är ett väldigt betydelsefullt mål inom hälso- och sjukvården. 
Begreppet livskvalitet kan upplevas på flera olika sätt. Till exempel kan livskvalitet upplevas 
som oduglig, något bättre eller god. För att uppleva livskvalitet i sitt liv behöver patienten 
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oftast känna att livet uppfyller ett syfte och att livet är värdefullt. (Sandman & Kjellström, 
2013). 
  

Levd kropp 

Den levda kroppen är ett subjekt som är fullt med erfarenheter, minnen och kunskap. Den är 
också meningsbärande och meningsskapande och det är genom den levda kroppen som 
livsvärlden får sina dimensioner. Som sjuksköterska är det angeläget att komma ihåg att den 
levda kroppen innehåller många olika aspekter, det fysiska, psykiska, existentiella och det 
andliga. Samt att den levda kroppen inte endast är en kropp utan att den innehåller liv och 
erfarenheter vilket utformar livsvärlden hos patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Livsvärlden bidrar med mening och innebörd för att skapa en levd kropp som är ständigt 
närvarande. Den levda kroppen är utgångspunkten för allt som upplevs i livsvärlden och det 
är genom den som förändringar i livsvärlden sker. Förändringar i den levda kroppen, som 
bidrar till förändringar i livsvärlden, kan skapa en känsla av otrygghet och oro hos patienterna 
(Ekebergh, 2016).  
 

PROBLEMFORMULERING  
 
Förekomsten av urininkontinens hos män ökar med stigande ålder. Det beror på att urinblåsan 
tappar sin elasticitet och prostatan blir förstorad. Det leder till att det är svårare att kvarhålla 
och kontrollera urinen i urinblåsan. Urininkontinensen hos män upplevs på olika sätt, både 
fysiskt, psykiskt och socialt och kan upplevas som något skamfullt och genant. Trots att 
urininkontinens är vanligt förekommande anser män att bemötandet i vården är bristfällig. 
Därför valde författarna detta ämne på studien. Genom att sammanställa tidigare forskning 
avseende männens upplevelser kan ett kunskapsunderlag skapas som sjuksköterskor kan 
använda för att bidra till en god vård för män med urininkontinens.  

SYFTE  
 
Syftet med studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med urininkontinens.  
 

METOD  

Design 

Studiens design är en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Den induktiva ansatsen 
används för att tolka, förstå och beskriva upplevelser och erfarenheter i det fenomenet som 
studeras (Forsberg & Wengström, 2015 s.44; Wihlborg, 2018).  Kristensson (2017) beskriver 
att den induktiva ansatsen utgår från delar och bildar en helhet, ett resultat. Eftersom syftet 
med studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med urininkontinens ansåg 
författarna denna metod som lämplig. Med tanke på att den kvalitativa metoden fokuserar på 
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den subjektiva upplevelsen hos männen samt bevarar en öppenhet för sanningen och 
erfarenheterna som männen innehar (Henricson & Billhult, 2014). Studien riktade in sig på 
kvalitativa vetenskapliga artiklar som innefattade information om mäns upplevelser av att 
leva med urininkontinens.  
 

Datainsamling 

Under hösten 2019 har datainsamlingen i olika databaser genomförts. Databaserna som 
använts vid litteratursökningen för att få fram vetenskapliga artiklarna som är relevanta för 
studien är Cinahl och PubMed. Cinahl är en databas som innehåller artiklar kring omvårdnad, 
fysioterapi samt arbetsterapi. PubMed är en databas som innehåller artiklar kring medicinsk 
vetenskap, omvårdnad samt tandvård (Karlsson, 2017). För att få fram artiklar från ett 
omvårdnads- och medicinskt perspektiv har författarna använt båda databaserna. Henricson 
(2017) beskriver att vid sökning i flera olika databaser ökar chansen att erhålla relevanta 
artiklar samt ökar studiens trovärdighet.  
 
Sökningarna som genomfördes i databaserna var både fritextsökningar och sökningar där 
ämnesord användes. En fritextsökning innebär att ordet kan innehålla någon del av artikeln 
och en sökning där ämnesord används är mer specifik och databas anpassad. En 
fritextsökning är en bredare sökning där alla artiklar som innehåller det ordet visas (Karlsson, 
2017). Sökorden som användes i de olika databaserna var: Quality of life, Urinary 
incontinence, Male, Self-care, Adaptation, Patient attitudes, Emotions, Life change events, 
Patient experience och qualitative research eller study. Sökorden kombinerades i olika 
sammansättningar med AND och OR. För sökschema se bilaga 1.  
 
Genom att först läsa abstrakt i artiklarna kunde författarna avgöra om artikeln svarade på 
studien syfte samt stämde in på inklusionskriterierna. Abstrakt är en kort sammanfattning av 
artikelns innehåll (Henricson & Mårtensson, 2014). Därefter läste författarna de artiklar som 
ansågs som relevanta för studien i fulltext var för sig.  

Urval/Urvalsförfarande 

Inklusions och exklusionskriterierna i studien ska vara bestämda innan den kvalitativa 
litteraturstudien påbörjas (Forsberg & Wengström, 2015). Inklusionskriterierna som användes 
vid litteratursökningen var Peer Review, vetenskapliga originalartiklar, de skulle vara 
publicerade mellan 2000-2019, ha en kvalitativ ansats, vara skrivna på engelska, patienterna 
skulle vara manliga och vara från 45 års ålder och uppåt. Artiklarna skulle även beskriva 
männens upplevelser av urininkontinens. De artiklar som ansågs inte svara på studiens syfte, 
var skrivna ur både manliga och kvinnliga perspektiv där det inte gick att urskilja 
upplevelserna, översiktsartiklar samt de artiklar som var av kvantitativ metod exkluderades. 
Översiktsartiklar innebär att resultatet är en sammanställning av artiklar som andra forskare 
skrivit (Kristensson, 2017).  
 
Vid urvalsprocessen lästes femtioen stycken abstrakt, där tjugosju artiklar exkluderades på 
grund av att de inte följde inklusionskriterierna. Resterande tjugofyra artiklar valdes ut för att 
läsas i full text. Ur de tjugofyra stycken artiklarna som lästes i fulltext valdes tio artiklar ut 
som relevanta för studien och svarade på syftet. Dessa tio artiklar genomgick sedan en 
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kvalitetsgranskning för att kontrollera om kvaliteten var tillräcklig för att vara en del av 
studiens resultat.  
 
Under urvalsprocessen av artiklarna som använts i studien användes en 
kvalitetsgranskningsmall från Statens beredning för medicinsk och social [SBU] (2014), se 
bilaga 2. Kvalitetsgranskningsmallen synliggjorde hur forskaren har hanterat sin 
förförståelse, de etiska aspekterna samt om artikeln har godkännande från en etisk kommitté. 
I kvalitetsgranskningsmallen ingår det tjugoen frågeställningar där det finns fyra olika 
svarsalternativ, Ja, Nej, Oklart och ej tillämpligt. Genom att poängsätta varje Ja-svar med ett 
poäng fick varje artikel en poängsumma som avgjorde vilken kvalitet den tillhörde. Max antal 
poäng var 21 och gränserna som användes i studie var: Hög kvalitet var 15 → 21 poäng, 
Medel kvalitet 8 → 14 poäng och Låg kvalitet 0 → 7 poäng. För översikt av litteratur och 
kvalitet, se bilaga 3.  
 
Genom att ha gått igenom artiklarna systematiskt och kontrollerat om de svarar ja på de olika 
frågorna som finns i granskningsmallen får författarna en bra översikt om artikeln håller 
tillräckligt hög kvalitet för studien. Granskningen gjordes enskilt av båda författarna, för att 
sedan diskuteras och jämföras, för att tillsammans komma fram till vilka artiklar som höll 
kvaliteten som efterfrågades. De artiklar som fick medel och hög kvalitet utifrån 
granskningsmallen (SBU.se, 2017) och ansågs svara på studiens syftet användes. Nio stycken 
av de tio vetenskapliga artiklarna som användes i resultatet bedömdes ha hög kvalitet. 
Resterande artikel som användes bedömdes ha medel kvalitet.  

Analys  

De utvalda artiklarna analyserades utifrån en manifest innehållsanalys, vilket innebär att 
författarna plockar ut meningsenheter från artiklarna som svarade på syftet. Till skillnad från 
latent innehållsanalys där texten tolkas av författaren (Danielson, 2017). Detta för att 
bibehålla det framkomna resultatet så textnära som möjligt. Det uppnås genom att plocka ut 
det viktigaste i texten, ordagrant, för att undvika en tolkande analys (Danielson, 2014).  
 
De vetenskapliga artiklar som användes i studien lästes individuellt av författarna och 
granskades kritiskt för att undersöka om innehållet var relevant för studiens syfte. Individuell 
granskning minskar risken för att innehållet förvrängs.  
 
Dataanalysen är genomförd enligt Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ 
innehållsanalys. Där ingick följande steg: Välja ut meningsfulla meningsenheter ur artiklarna 
som svarar mot studiens syfte. En meningsenhet innebär ett stycke eller en mening som 
svarar på studiens syfte. Efter att meningsenheterna valdes ut översattes de till svenska. De 
översatta meningsenheterna kondenserades sedan för att kunna identifiera det mest avsevärda 
i meningen och stycket. Den kondenserade meningsenheten ger sedan underlag för koden.Det 
tredje steget är att namnge de kondenserade enheterna, även kallat kodning. Koden ska vara 
textnära och kortfattad för att sammanhanget ska förstås. Koderna delades sedan in i 
underkategorier och vidare i kategorier. Underkategorierna innehåller de koderna som har 
gemensamt innehåll. Kategorierna som bildas med hjälp av underkategorierna ska svara på 
vad texten innehåller (Danielson, 2017). Se exempel på analysprocessen i tabell 1. 
 
Tabell 1: Exempel på analysprocess 
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Meningsenh
eter: 

Översatta 
Meningsenh
eter:  

Kondensera
de 
meningsenh
eter: 

Kod: Underkateg
ori:  

Kategori:  

One 
participant 
reported that 
nurses 
should be 
more 
mindful of 
signs of 
incontinence.  

En deltagare 
uppgav att 
han tyckte 
att 
sjukskötersk
orna skulle 
vara mer 
uppmärksam
ma på tidiga 
tecken på 
urininkontin
ens 

Sjukskötersk
orna ska vara 
mer 
uppmärksam
ma på tidiga 
tecken 

Bristande 
uppmärksam
het hos 
sjukskötersk
an 

Otillräcklig 
hjälp från 
sjukvården 

Hälso- och 
sjukvårdens 
betydelse 

Men 
frequently 
thought pads 
were for 
women´s use 
only  

Män trodde 
frekvent att 
inkontinens-
hjälpmedel 
var endast 
för 
kvinnorna 

Inkontinens-
hjälpmedel 
var för 
kvinnor  

Besvär med 
inkontinens-
hjälpmedel 

Negativa 
känslor kring 
inkontinens-
hjälpmedel 

Hälso- och 
sjukvårdens 
betydelse 

 
 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 
Författarna har utgått från Helsingforsdeklarationen gällande etiska överväganden och 
genomförande av studien. I Helsingforsdeklarationen finns generella riktlinjer för alla som 
forskar inom medicinsk vetenskap. En generell riktlinje innebär att intresset för individen 
alltid går före intresset för vetenskapen. All forskning ska även godkännas av en etisk 
kommitté (Helsingforsdeklarationen, 2018). 
 
Sandman och Kjellström (2016) skriver att som yrkesverksam inom vård och omsorg finns 
ett uppdrag som är att kontinuerligt förbättra verksamheten. De skriver att det utförs genom 
att arbeta evidensbaserat. Det vill säga att genomförande av åtgärder på patienten ska vara 
vetenskapligt bevisat. Nyttoaspekten med denna studie är att resultatet beskriver hur det är att 
leva med urininkontinens som man och göra det till ett mindre genant ämne att samtala kring 
samt bidra till en bättre utbildning för sjuksköterskorna om urininkontinens hos män så att 
vården blir mer evidensbaserad. 
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Förförståelse 
Forskaren ska möta situationen med en öppenhet och till stor del bortse från sin egen 
förförståelse. Detta för att uppnå en helhetsförståelse av varje unik situation (Forsberg & 
Wengström, 2015).  
 
Henricson och Billhult (2017) beskriver att det är viktigt för forskaren att innan studien 
påbörjas reflektera och diskutera kring sin förförståelse kring det valda ämne. De föreslår 
även att forskaren ska skriva ner sin förförståelse för att se hur den utvecklas under studiens 
gång. Författarna till studien har i förväg reflekterat över sin förförståelse kring 
urininkontinens hos män och kommer därför ha ett mer öppet sinne och vara nyfikna på det 
datamaterial som framkommer i studien. Under studiens gång har författarna även reflekterat 
över sin tidigare förståelse och sett hur den utvecklats. Författarnas förförståelse har 
förändrats genom att de har fått ökad kunskap om urininkontinens samt fått en inblick i hur 
det är som man att leva med urininkontinens.  
 

RESULTAT  
 
Efter att analysen av artiklarna genomförts bildades tre huvudkategorier som speglar 
männens upplevelse av att leva med urininkontinens. Huvudkategorierna är: Hälso- och 
sjukvårdens betydelse, Begränsningar i vardagen och Copingstrategier och dess effekter.  
 
Tabell 2: Beskrivning av huvudkategorier och underkategorier 
 

Huvudkategorier:  Underkategorier: 

Hälso- och sjukvårdens betydelse Otillräcklig hjälp från sjukvården 
 

Negativa känslor kring inkontinenshjälpmedel 

Begränsningar i vardagen Rädsla och oro  
 

Hämningar som urininkontinensen medför 

Copingstrategier och dess 
effekter  

Förlorad kontroll  
 

Känslan av kontroll  

 

Hälso- och sjukvårdens betydelse 
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I resultatet framkom det att männen upplevde att hälso- och sjukvården hade betydelse i 
livssituationen med urininkontinens. Upplevelsen av hälso- och sjukvårdens betydelse 
illustreras genom underkategorierna ”Otillräcklig hjälp från sjukvården” samt ”Negativa 
känslor kring inkontinenshjälpmedel”.  
 

Otillräcklig hjälp från sjukvården 

Männen beskrev att de upplevde att de inte fick någon värdefull information om hur de skulle 
hantera sin urininkontinens (Petry, Berry, Spichiger, Kesselring, Gasser, Sulser och Kiss, 
2003). Män som drabbats av urininkontinens upplevde att sjuksköterskan inte frågar om de 
lider av urininkontinens och om de i såfall behöver hjälp med att hitta rätt 
inkontinenshjälpmedel. Männen i studien belyste att de vill att sjuksköterskan ska vara mer 
uppmärksamma och våga fråga patienten om urininkontinens (Kohler, Mayer, Kesselring & 
Saxer, 2018). “Each time, I need courage to make incontinence a subject of discussion (..) 
and therefore I wish they could take it seriously more quickly.” (Kohler et al., 2018 s.373). 
 
Några av männen upplevde att urininkontinens var något skamfullt att själva ta upp och 
därför förväntade de sig att sjuksköterskan skulle ta upp ämnet. Om inte sjuksköterskan tog 
upp det så gjorde de flesta männen ett aktivt val att själva inte tala om det (Horrocks, 
Somerset, Stoddart & Peters, 2004). 
 
Äldre män som upplevde att de lever efter den “gamla skolan” beskrev att de är uppväxta 
med att inte diskutera privata problem med någon för att inte skapa problem. De var väl 
medvetna om att sjukvården har tidsbrist och ville därför inte störa med sina icke akuta 
problem. Män som levde med andra allvarliga sjukdomar och uppsökte vård för de 
sjukdomarna berättade inte om sin urininkontinens om det inte togs upp av 
sjukvårdspersonalen (Horrocks et al., 2004). “I haven't ever been to the doctor about it all. I 
belong to the old school where you think you can´t keep worrying the doctor for every small 
thing.”(Horrocks et al., 2004 s.693).  

 
Det visade sig även att männen upplevde en form av tystnad kring urininkontinens hos 
sjuksköterskorna. Tystnaden och den bristande kommunikationen mellan sjuksköterskan och 
mannen gjorde att de skapade egna strategier och sökte hjälp hos närstående och grannar 
istället för att ta hjälp av sjuksköterskan (Horrocks et al., 2004).  

Negativa känslor kring inkontinenshjälpmedel 

Män upplevde ett visst besvär med inkontinenshjälpmedlen då de upplevdes som obekväma 
och besvärliga att hantera (Kohler et al., 2018). Männen beskrev att passformen på 
inkontinenshjälpmedlen inte var optimala. Därför gjorde de egna lösningar genom att klippa 
sönder sina fruars trosskydd eller sätta toalettpapper som skydd i kalsongerna (Milne, Spiers 
och Moores., 2008).  Butler, Downe-Wamboldt, Marsh, Bell och Jarvi., (2001) beskriver att 
männen upplevde inkontinenshjälpmedel som ett problem på grund av dess synlighet, storlek 
och kostnad.  

 
När mannen fick inkontinensskydd från sjuksköterskan var det sällan de passade individen 
och de fick istället försöka hitta nya, mer anpassade hjälpmedel själva (Petry et al,, 2003). “ 
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They gave us some, but they were much too big, so we went to get others”.  (Petry et al., 
2003, s.509) 
 
 
Att använda inkontinenshjälpmedel menade männen innebar att acceptera sin urininkontinens 
och detta bidrog till en minskad självkänsla (Milne et al., 2008). “People already feel 
uncomfortable and unhappy by the situation and the clothing and the devices that are being 
offered are so pathetic looking that it makes you even feel worse” (Milne et al., s.770).  

 
En del män ansåg att urininkontinens och användningen av inkontinenshjälpmedel var mindre 
maskulint  (Esparza, Tomás och Pina-Roches, 2018). Andra män upplevde utformningen av 
inkontinenshjälpmedlen som mer kvinnliga samt att media framställer hjälpmedlen för 
kvinnor vilket resulterade i en försämrad självbild när de använde det själva (Horrocks et al., 
2004) 
 

In the morning, when I cough a bit more and I sit on the toilet, lika a women do, sitting down, 
I go until I think I´m done (..) and I don't use pads because that would make me more 
feminine.  (Esparza et al, 2018 s.71) 
 

Begränsningar i vardagen 
 
När män drabbas av urininkontinens upplever de en stor oro och rädsla för hur omgivningen 
ska reagera och känner sig tvungna att förändra sitt vardagliga liv och anpassa det efter sin 
urininkontinens. Eftersom urininkontinens är ständigt närvarande i männens liv sker en stor 
förändring både psykiskt och fysiskt vilket skapar begränsningar i vardagen. Dessa 
begränsningar beskrivs med underkategorierna ”Rädsla och oro” samt “Hämningar som 
urininkontinensen medför”.  
 

Rädsla och oro  

Männen beskrev att de var oroliga för urinläckage. Omgivningens tankar och åsikter var 
något som oroade männen mycket, därför höll männen sig borta från offentliga tillställningar 
(Phillips, Gray, Fitch, Labrecque, Fergus och Klotz, 2000). Männen upplevde sin 
urininkontinens som något skamfullt eftersom den förknippas med kvinnlighet och för att 
media är till största delen riktad mot kvinnor med urininkontinens. Därför var det många av 
männen som valde att inte söka vård (Horrocks et al., 2004). Esparza et al, (2018) beskriver 
även att männen inte upplevde urininkontinens som något normalt tillstånd eller som något 
manligt. Butler et al., (2001) beskriver att urininkontinensen och eventuella läckage hade en 
negativ påverkan på männens kroppsbild. 
 
Hos de män som fortfarande arbetade uppkom en känsla av osäkerhet kring hur 
arbetskollegorna skulle reagera om urininkontinensen skulle upptäckas. Många av männen 
var oroliga för att bli retade om urininkontinensen skulle synas på arbetskläderna eller om det 
skulle lukta urin (Esparza et al., 2018; Teunissen, Van Den Bosch, Van Weel & 
Lagro-Janssen., 2006).  
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I worry a lot at work. I´m an industrial plumber and I get anxious when I think I can leak 
urine and wet my uniform, and have my workmates make fun of me, like, you peed yourself, 
and start asking questions and teasing me. (Esparza et al., 2018 s.71). 

 
Då männen visade en större osäkerhet kring sin urininkontinens var de mer villiga att 
genomgå någon form av behandling så fort problemet uppmärksammats av sjukvården 
(Esparza et al., 2018). 
 
Rädsla över att behöva använda offentliga toaletter och vara kissnödig på offentlig plats var 
något som männen upplevde som oroande (Matos, Barbosa, Costa, Rocha, Almeida & 
Amorim, 2019). 

Hämningar som urininkontinensen medför 

Männen beskrev att de var oroliga för urinläckage. Omgivningens tankar och åsikter var 
något som oroade männen mycket, därför höll männen sig borta från offentliga tillställningar 
(Philips, Gray, Fitch, Labrecque, Fergus & Klotz, 2000). Det fanns en rädsla över att behöva 
använda offentliga toaletter och därför var oron stor över att bli kissnödig på offentlig plats 
(Matos et al., 2019). Männen i Phillips et al., (2000) studie menade att rädslan över behöva 
använda toaletten på en offentlig plats skapade ett behov av att planera sina aktiviteter efter 
tillgången till toaletter.  
 
Rädslan som uppkom på grund av eventuella läckage, eventuell lukt och att det kunde synas 
skapade en isolering. Männen valde att avstå från aktiviteter de innan urininkontinensens 
uppkomst uppskattat. Istället valde de att stanna hemma (Esparza et al., 2018; Matos et al., 
2019). Längre resor var även något som ofta undveks eftersom det fanns en osäkerhet kring 
tillgången till toaletter (Teunissen et al., 2006).  
 

When friends invite me over to watch a football match, I tell them I'm not going. The same 
goes for the cinema, I prefer to stay home. I may be at home and not wet myself for three 
hours, but I'm afraid of going out in case it happens then and I don't know what to do. 
(Esparza et al., 2018 s.72).  

Copingstrategier och dess effekter 
 
Männen utvecklar olika copingstrategier för att kunna leva med urininkontinensen. Det 
framkommer att männen upplever att de har kontroll men även att det finns saker med 
urininkontinensen som de inte kan kontrollera. Underkategorierna “Förlorad kontroll” och 
“Känslan av kontroll” beskriver dessa aspekter.  

Förlorad kontroll 

De män som skapat egna strategier upplevde att de inte alltid fungerade som det var tänkt. En 
stor anledning var att de upplevde urininkontinensen som okontrollerbar och att strategierna 
endast användes för att undvika genanta situationer. Männen beskriver även att de upplever 
stunder av total förlorad kontroll över urinblåsan vilket skapar en frustration som påverkar 
deras dagliga liv negativt (Kohler et al, 2018).  
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En man beskrev sin totala förlust av kontroll:  
 
The fact that it cannot be controlled. That you can not hold it back. You know that, yes, that 
you are at it, it still should be possible to hold it back. It doesn't go on for half an hour, it just 
goes on for seconds until underpants are pulled down . . .  It happens two times in a row. Yes, 
that is really serious. (Kohler et al., 2018, s.375) 

 
Upplevelsen av förlorad kontroll över urinblåsan bidrog till att känslor som skam, förtvivlan 
och avsky uppkom hos männen. Många av männen upplevde en skam över att omgivningen 
skulle upptäcka urininkontinensen (Kohler et al., 2018; Matos et al., 2019; Teunissen et al., 
2006).  

Känslan av kontroll 

För att uppleva en känsla av kontroll var det värdefullt för männen att känna sig bekväma och 
i synnerhet torra samt att inte känna någon rädsla över att läckage skulle förekomma 
(Maliski, Heilemann & McCorkle 2001; Petry et al., 2003). Petry et al., (2003) menar att 
männen upplevde att återfå kontrollen över urinblåsan som det mest värdefulla.  
 
Trots att männen fick använda sig av inkontinenshjälpmedel upplevde de att de alltid var 
förberedda ifall ett läckage skulle uppstå. Vilket var betydelsefullt för att kunna fortsätta med 
sina dagliga aktiviteter och fortsätta arbeta samt känna att urininkontinensen var något de 
kunde kontrollera (Maliski et al., 2001; Petry et al., 2003). Detta resulterade i en acceptans i 
att leva med urininkontinens även om det innebar begränsningar och obehag på grund av 
oundvikliga urinläckage (Horrocks et al., 2004) .  
 
För att skapa en kontroll över sin urininkontinens och för att hantera den utan att behöva söka 
sjukvård skapade männen olika former av hanteringsstrategier, som gjorde att de kunde dölja 
sin urininkontinens för omvärlden (Esparza et al.,  2018; Horrocks et al., 2004; Kohler et al., 
2018).  

DISKUSSION  
 
Syftet med studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med urininkontinens. 
Resultatet visar att män som lever med urininkontinens upplever en genans och rädsla över 
att berätta om sin inkontinens. Det visar även på att sjukvården ligger några steg efter i 
förhållande till vad patienten är i behov av i form av stöd och hjälp. Ämnet urininkontinens 
bör bli mer accepterat att tala öppet och fritt om för att kunna hjälpa männen till en bättre 
livskvalitet.  
 
I diskussionen diskuteras val av metod och de mest väsentliga fynden i resultatet. 

12 



 

Metoddiskussion  

Design 

Studien som utförts är en litteraturstudie med induktiv ansats, vilket innebär att författarna 
utgår ifrån deltagarnas upplevelser. Till skillnad från deduktiv ansats där författaren utgår 
från en teori som fungerar som en röd tråd genom uppsatsen (Henricson & Billhult, 2017).  
 
Då studiens syfte är att beskriva mäns upplevelser av att leva med urininkontinens anses en 
kvalitativ ansats som mest lämplig eftersom den kvalitativa ansatsen innebär att forskaren 
utgår från att varje människa är unik och att verklighetsuppfattningen är individuell och 
formas efter individens tolkningar. Syftet med kvalitativ ansats är att få en djup och 
detaljerad förståelse (Kristensson, 2017).  Eftersom upplevelserna som uppkommer på grund 
av urininkontinens är individuella ökar möjligheten till djupare förståelse vid kvalitativ 
analys än om man gjort en studie med kvantitativ ansats där den individuella mannens 
upplevelse inte får lika stor plats.  
 
Ett annat sätt att undersöka mäns upplevelser av urininkontinensen hade varit att genomföra 
en intervjustudie. Genom att komma männen nära och med hjälp av att kunna ställa 
följdfrågor hade resultatet kanske sett annorlunda ut. Författarna upplever dock att denna 
metod inte är lämplig då det framkommer i de artiklar som lästes att männen inte talar om sin 
urininkontinens samt att tiden för att utföra en intervjustudie varit för kort. Därför anses en 
litteraturstudie som den lämpligaste metoden. Studien inkluderar enbart kvalitativa artiklar 
där männens upplevelser av att leva med urininkontinens beskrivs tydligt, vilket ger studien 
trovärdighet.  
 
På grund av att författarna är intresserade av hur det ser ut i andra länder runt om i världen 
utförs en litteraturstudie för att skapa en bredd på studien. Det hade dock varit optimalt om 
någon av de studier författarna läst varit om svenska mäns upplevelser för att få en inblick i 
hur det ser ut inom sjukvården där författarna kommer att arbeta i framtiden. Svenska mäns 
upplevelser av urininkontinens är något som inte framkommer i artiklarna och är därför inte 
en del av studiens resultat. Författarna anser dock att upplevelserna hos de män som lever i 
liknande kulturer och sjukvårdsverksamhet som i Sverige kan överföras till svenska män.  

 

Datainsamling 
Vid datainsamling används två olika sökmotorer, Cinahl och Pubmed. Vid sökningen i båda 
databaserna återkommer flertalet av artiklarna vilken visar på en datamättnad, vilket innebär 
att ingen ny information framkommer (Kristensson, 2017). För att få en bredare sökning och 
för att öka chansen att finna fler artiklar hade andra databaser kunnat användas. Författarna 
känner sig dock inte bekväma att söka i andra databaser och upplever att tiden inte finns för 
att hinna sätta sig in i de, då det går åt mycket tid åt att hitta artiklar i Cinahl och Pubmed. 
Vid sökning i de olika databaserna används sökordet Urinary Incontinence och Urinary 
incontinence/psychology. Författarna använder sig inte av synonymer vilket kan bidra till att 
relevanta artiklar faller bort i sökningarna. Hade författarna använt sig av flertalet liknande 
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ord för urininkontinens hade bredden på sökningen möjligtvis ökat och antalet artiklar inte 
varit lika begränsat. Vilket kan anses som en svaghet med studien.  
 
I början av studien väljer författarna att använda sig av ett årsintervall mellan 2012-2019, för 
att ta del av den senaste forskningen kring ämnet. Det visar sig dock inte lämpligt då 
årsintervallet inte är tillräckligt brett och forskningen inte är tillräcklig för att få ett lämpligt 
antal artiklar till resultatet. Tillsammans diskuterar författarna fram ett nytt årsintervall, 
2000-2019. Detta intervall ger fler artiklar som är relevanta för resultatet. Dock är intervallet 
stort och kan ge ett resultat som inte stämmer bra överens med dagens forskning, vilket kan 
ses som en svaghet med studien. Dock anser författarna, efter en jämförelse mellan äldre och 
nyare artiklar, att variationen mellan männens upplevelser av urininkontinens inte var särskilt 
stor. Det tyder på att utvecklingen och kunskapen kring urininkontinens hos män inte har 
utvecklats väsentligt under de senaste nitton åren.  
 
Ytterligare problem som uppstår vid datainsamlingen är att ett antal artiklar är skrivna utifrån 
både ett manligt och ett kvinnligt perspektiv, där det är svårt att urskilja vad som är manligt 
och vad som är kvinnligt. Då kvinnans urininkontinens är mer utforskat är större delen av 
artiklarna skrivna utifrån deras perspektiv med inslag av männens upplevelser. Detta ger 
författarna ett begränsat antal artiklar att välja mellan.  
 
Artiklarna som används i studien kommer till största delen i från södra delen av Europa och 
är genomförda på avdelningar på sjukhus och urologmottagningar. Länderna Spanien, 
Schweiz, Frankrike och Nederländerna är representerade i artiklarna. Detta gör att resultatet i 
studien är överförbart till länder med liknande kultur. Det skulle kunna vara möjligt att 
studien är överförbar även till andra länder, då fem av studierna är från USA, Kanada och 
Storbritannien, detta är dock osäkert och inget författarna påstår med säkerhet. Då många av 
studierna stärker varandras resultat är studien trovärdig. Wallengren & Henricson (2014) 
beskriver att trovärdighet i en studie uppnås då resultatet övertygar läsaren om att innehållet 
är rimligt. Eftersom resultatet i många av artiklarna som använts i denna studie stämmer 
överens styrker det resultatet som framkommit.  
 
Artiklarna som väljs ut härstammar i olika länder, för att öka resultatets överförbarhet på 
andra populationer och länder där män med urininkontinens inte är ett utforskat ämne. 
Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra grupper där personerna är i 
liknande situationer som i studien (Wallengren & Henricson, 2014).  

Urval/Urvalsförfarande 
Urvalet i studien begränsas till män i 45 års ålder och uppåt. Detta för att författarna anser att 
urininkontinens hos män förekommer främst i åldern 45 år och uppåt.  
 
Åldersintervallet på männen i studien var från början mellan 65 år och 85 år, något som 
författarna ansåg var ett för begränsat urval och begränsade då antalet artiklar som framkom 
vid sökningen. För att undvika begränsningen i antal artiklar kontrollerades åldern då 
urininkontinens vanligen förekommer, vilket visade sig vara vid 45 år och uppåt. Genom att 
diskutera urvalskriterierna menar Henricson (2017) att studiens bekräftelsebarhet och 
innehållsvaliditet ökar.  
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Artiklarna som väljs ut är skrivna på engelska och översätts till svenska av författarna. Detta 
görs dock med stor försiktighet för att bibehålla tillförlitligheten i studien. Kristensson (2017) 
förklarar att tillförlitlighet i studien innebär att materialet ska vara sanningsenligt och att de 
tolkningar som görs ska bibehålla sanningshalten i texten och inte utgå från förutfattade 
meningar och teorier.  
 
Forsberg och Wengström  (2015) beskriver att all forskning ska vara öppen för kritisk 
granskning och värdering. Vid granskningen av de olika artiklarna används 
granskningsmallen från SBU. Användningen av mallen gör att endast de artiklarna av medel 
och hög kvalité används i studien. Detta styrker trovärdigheten på studien. Granskningen 
gjordes enskilt av författarna och diskuterades sedan för att inte resultatet skulle påverkas av 
egna tolkningar. Henricson (2017) menar att reliabiliteten i studien ökar då båda författarna 
granskat artiklarna enskilt för att sedan diskutera granskningen mellan dem.  
 
Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att pålitligheten i ett examensarbete stärks om 
författarna har beskrivit sin förförståelse kring ämnet. I studien har förförståelsen hos 
författarna förklarats som begränsad och därför förbättras resultatets pålitlighet och 
trovärdighet. 

Analys 
Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att studiens bekräftelsebarhet ökar om 
analysprocessen är tydligt beskriven och om författarna är neutrala och inte låter deras 
förförståelse påverka studiens resultat. Kristensson (2014) menar även att trovärdigheten ökar 
om exempel ur analysprocessen visas för läsaren. Den analysprocess som användes är 
utförligt beskriven och författarna försökte ha ett så neutralt synsätt som möjligt genom 
arbetets gång, samt att analys processens exempel visas i en tabell. Vilket ökar studiens 
bekräftelsebarhet och trovärdighet.  
 
Eftersom författarna inte genomfört en innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2014) 
tidigare kan det anses som en svaghet i studien. Dock anser författarna att de ingående läst på 
och studerat analysmetoden innan den tillämpades och ser därför inte att detta kan ha 
påverkat resultatet avsevärt.  
 
Förförståelse innebär att författarna har tidigare kunskaper eller erfarenheter kring ämnet som 
skall studeras. Detta kan vara både en för- och  nackdel för studiens resultat. En fördel 
eftersom det underlättar vid sökandet efter data då begrepp och innehåll i artiklarna är bekant. 
En nackdel då författarna kan vara låsta vid sin förförståelse och inte inta den nya kunskapen 
med den öppenhet som krävs för att få ett tillförlitligt resultat (Friberg & Öhlén, 2017). Dock 
är det svårt att helt bortse från sin förförståelsen eftersom förförståelse är något som byggs på 
tidigare erfarenheter och värderingar i livet (Priebe & Landström, 2014).  
 
Genom att låta yrkesverksamma sjuksköterskor samt en svensklärare läsa igenom studien 
ökar trovärdigheten i arbetet. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att kvaliteten på 
studien ökar om författarna tagit hjälp av utomstående personer som studerat arbetet. Även 
Henricson (2017) trycker på att trovärdigheten och pålitligheten i studien ökar om 
utomstående har granskat analysen.  
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Citaten som används i resultatet är skrivna på engelska för att bevara männens upplevelser 
och öka trovärdigheten och verifierbarheten i studien. Hade citaten översatts till svenska finns 
risken att det blivit en tolkning av männens upplevelser och att citaten inte gett lika mycket 
tyngd som på engelska. Graneheim och Lundman (2004, i Kristensson 2014) skriver att 
verifierbarheten i studien ökar om direkta citat visas i resultatet för att stärka det som 
framkommer i resultatet.  

Etiska aspekter 
Innan artikeln godkänns för användning läser författarna abstrakt för att kontrollera om det 
finns ett etiskt övervägande, kan inte det utläsas i abstrakt, men studien är relevant, går 
författarna in i studien och letar. Vid fynd av ett etisk övervägande godkänns artikeln för att 
användning i studien. SBU:s granskningsmall hjälper författarna att kontrollera kvaliteten på 
studien och följa de etiska aspekterna. Studien har som avsikt att inte skada och följer 
göra-gott-principen vilket innebär att inte skada deltagarna i studien samt maximera 
fördelarna med studien utan att någon skada sker (Kjellström, 2017). Sandman och 
Kjellström (2017) beskriver att principen innebär att utföra handlingar som är till fördel för 
andra individer. Genom studiens gång har författarna använt fakta som är till fördel för 
männen som lever med urininkontinens.  
 
I metoden används Birklers (2012) vetenskapsteoretiska metod för att samla in den mest 
relevanta fynden för studiens syfte. Denna metod beskrivs som både en svaghet och en 
styrka. En styrka då endast den viktigaste faktan framträder, men samtidigt en svaghet då 
fakta som skulle kunna vara relevant kan sorteras bort av misstag.  
 
 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att beskriva mäns upplevelse av att leva med urininkontinens. 
Resultatdiskussionen utgår från resultatets tre kategorier: Hälso- och sjukvårdens betydelse, 
begränsningar i vardagen samt copingstrategier och dess effekter.  
 
Resultatet i studien visar på att män upplever sjuksköterskans bemötande som bristfällig i 
form av kunskap och professionalitet. Det beskrivs också en problematik kring 
sjuksköterskans bemötande av urininkontinens. Detta stärks även av Iyigun, Ayhan och 
Tastan (2011) då männen i deras studie upplever att de inte får någon information kring 
urininkontinens och vad det innebar och har i allmänhet en negativ inställning till 
sjuksköterskans roll och kunskap kring ämnet. De beskriver även att de männen som får 
information kring sin urininkontinens är mer positivt inställda till sjuksköterskan samt känner 
sig mer tillfreds med situationen. Sjuksköterskan behöver fördjupad och nyanserad kunskap 
och teorigrund för att kunna vårda patienten på ett sätt som gör att patienten känner mening 
och sammanhang. Finns livsvärlden som grund i vårdandet är processen till ett vardagligt liv 
med livsmening lättare (Dahlberg och Segesten, 2010).  
 
Männen i studiens resultat uttrycker en ovillighet att diskutera sin urininkontinens med 
sjuksköterskan om inte det togs upp av personalen först. Männen i Hayder och Schnepps 
(2010) studie beskriver att de upplever det som naturligt att tala om sin urininkontinens med 
andra män. Det framkommer dock att männen inte lägger stor vikt i om sjuksköterskan är 
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kvinnlig eller manlig. Iyigun et al., (2011) skriver att männen ofta vill diskutera sin 
urininkontinens med sjuksköterskan, för att de är medvetna om att de kan få hjälp därifrån. 
Dock vågar de inte ta upp problemet då det anses vara för genant och  skapar istället egna 
strategier för att kontrollera sin urininkontinens. Vilket styrker upplevelserna av männen i 
studiens resultat.  
 
Något som återkommer flertalet gånger i resultatet är att männen känner en förlust av sin 
maskulinitet, då urininkontinens anses som något omanligt samt att behovet av att använda 
inkontinenshjälpmedel skapar en förändring i den levda kroppen, inverkan på livsvärlden och 
livskvaliteten.  Stenzelius & Bengtsson (2014) beskriver att patienter upplever 
urininkontinens på många olika sätt. Även om urininkontinens inte är livshotande påverkas 
känslolivet och livskvaliteten eftersom urininkontinensen är ständigt närvarande. De påpekar 
även att vid användande av inkontinenshjälpmedel är det av stor vikt att de är 
individanpassade och att vården inte rekommenderar ett större skydd än vad som verkligen 
behövs. Vilket styrker männens upplevelser i resultatet.  
 
Resultatet visar att kopplingen mellan livskvalitet och urininkontinens är påtaglig då flera av 
studierna pekar på hur en stor del av männen ser sin urininkontinens som begränsande och 
genant. Resultatet visar även på att det uppkommer olika känslor i samband med 
urininkontinens. Känslor som rädsla, oro och genans kring att leva med urininkontinens.  
Iyigun et al., (2011) och Palmer, Fogarty, Somerfield & Powel (2003) skriver även i sina 
studier hur sociala sammanhang anses vara besvärliga och den stora rädslan för att 
urininkontinensen skulle bli upptäckt är påtaglig. De beskriver även att inkontinensen har 
begränsat männen i deras sociala liv och att de undviker att delta i aktiviteter.  Iyigun et al., 
(2011) skriver i sin studie att männen upplever en rädsla över att urininkontinensen ska bli 
upptäckt av familjemedlemmar, som i sin tur känner skam över den. Vilket stärker studiens 
resultat av att männen upplever urininkontinensen som en begränsning.  
 
I Palmer et al (2003) kan man utläsa att män nämner att de upplever en intolerans från 
omgivningen kring sin urininkontinens men nämner det inte mer ingående.  Detta styrker att 
männen hellre håller sig hemma och slutar med sina aktiviteter för att de är rädda för vilka 
åsikter omgivningen ska ha om urininkontinensen skulle upptäckas, som också framkommer i 
resultatet. Detta skapar en isolering som påverkar både livsvärlden och livskvalitén hos 
männen. Männen i  O´Shaughnessy och Laws (2009-2010) studie uttrycker en personlig 
sämre förmåga och mindre lämplig till att vara i sociala sammanhang på grund av sin 
urininkontinens. Även detta tyder på att männen upplever urininkontinensen som 
begränsande.  
 
Resultatet i studien visar på att männen är oroliga över att använda offentliga toaletter, vilket 
även stärks av Palmer et al., (2003) som beskriver att männen i deras studie upplever det som 
genant att använda offentliga toaletter då någon i omgivningen kan upptäcka att de använder 
inkontinenshjälpmedel. Det framkommer även i Palmer et al., (2003) studie att männen alltid 
vill ha koll på vart toaletterna finns, att de har med sig ombyte och extra 
inkontinenshjälpmedel för att minska risken för läckage.  
 
Livsvärlden påverkas av det som sker i den levda kroppen (Ekebergh, 2016). Vid 
urininkontinensen förändras mannens livsvärld och då även den levda kroppen. Resultatet i 
studien visar att männen upplever att deras kropp inte längre fungerar, att de har tappat 
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kontrollen över den. Resultatet visar att kopplingen mellan livskvalitet och urininkontinens är 
påtaglig då flera av studierna pekar på hur en stor del av männen ser sin urininkontinens som 
begränsande och genant.  En känsla av beroende till andra människor ökar och männen 
känner att de inte inte längre kan vara lika spontana. De är tvungna att ha ständig koll på 
toaletter, sina kläder, eventuell lukt och inkontinenshjälpmedlen som de använder. Detta 
stärks av Iyigun et al., (2011) då männen i deras studie uttrycker att inkontinens var det värsta 
tänkbara för att de tappar kontrollen över sin egna kropp. Vilket även framkommer i studiens 
resultat.  
 
I resultatet beskrivs det att livskvaliteten förändras på ett negativt sätt då männen drabbas av 
urininkontinens. Författarna upplever att det hade varit intressant att veta orsaken till 
förändringen i livskvaliteten för att som sjuksköterska kunna förebygga försämrad livskvalitet 
och istället uppnå god livskvalitet hos patienten.  
 
O´Shaughnessy et al., (2009-2010) beskriver att de män som har urinläckage upplever det 
som respektlöst mot de i omgivningen som fick bevittna läckaget. En känsla av genans och 
skam uppträder även vid läckage och urininkontinens i allmänhet. Vilket även tas upp i 
föreliggande studies resultat, där männen beskriver sin totala förlust av kontroll över 
urinblåsan som frustrerande och genant. Det framkommer även i resultatet att frustrationen 
kring den förlorade kontrollen skapar en negativ inverkan på mannens livsvärld och 
livskvalitet.  
 
Gerst, Ray, Samper-Ternent, Espino och Markides (2011), beskriver att de män som har 
stressinkontinens har större chans att lida av depression och dåligt självförtroende. Detta är 
inget som framkommer i studiens resultatet men som fortfarande är värdefullt att veta inför 
kommande studier och omhändertagande av patienter med stressinkontinens.  

Kliniska implikationer 
Vid genomförande av denna studie vill författarna bidra till mer kunskap kring mäns 
upplevelser av urininkontinens och göra det till ett mindre genant ämne att tala om. 
Författarnas mål med studien är att uppmärksamma att det är flertalet män som lever med 
urininkontinens för att få männen att våga samtala kring det. Det är även värdefullt för 
författarna att bidra med kunskap till sjuksköterskeprofessionen om hur männen upplever sin 
urininkontinens för att skapa en möjlighet till öppen och god vård. Som sjuksköterska är det 
viktigt att reflektera över mannens situation och hur behandlingen kan individanpassas. 
Sjuksköterskan är till stor del delaktig i mannens vård och behandling och därför är det 
värdefullt för patienten att sjuksköterskan har goda kunskaper om urininkontinens.  

Förslag till vidare forskning 
Författarna anser det som spännande om framtida forskning undersöker svenska mäns 
upplevelse av att leva med urininkontinens för att det troligtvis bidrar till bättre sjukvård i 
Sverige. Det är värdefullt att göra urininkontinens till något mindre genant att tala om. 
  
Studier där en jämförelse mellan män och kvinnors upplevelser av urininkontinens är även 
det förslagsvis ett framtida forskningsämne. Eftersom urininkontinens hos män ännu är ett 
mindre utforskat ämne både i Sverige och andra länder är ett annat förslag på framtida 
forskning att genomföra kvalitativa intervjustudier där enskilda mäns upplevelser 
framkommer.  
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SLUTSATSER 
 
Studiens resultat visar på att männen som har urininkontinens upplever en påverkan på 
livsvärlden, livskvaliteten och den levda kroppen. Hur de påverkas skiljer sig och beror på 
vilken inställning de har till sin urininkontinens.  
 
Med hjälp av studiens resultat vill författarna att sjuksköterskor ska få en större förståelse för 
männen som lever med urininkontinens samt att sjuksköterskor ska få mer kunskap om 
urininkontinens hos män. Att skapa en öppenhet och att normalisera tillståndet skulle kunna 
bidra till att fler män vågar tala öppet om det. 
 
Om studiens resultat kan bidra till att en sjuksköterska får en utvecklad förståelse och 
kunskap kring bemötandet av män med urininkontinens kan det leda till att männen upplever 
en tryggare vård samt att kvaliteten på vården ökar.  
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på ett specifikt 
sjukhus blev 
kontaktade.  

Könspecifika 
funktioner 
hittades. Sex 
kategorier 
uppstod: (i) 
normalisering 
av inkontinens; 
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stroke 
överlevnadens 
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behandling i en 
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schweizisk 
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störningar. 
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Resultatet 
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känner behovet 
av att prata om 
inkontinensen, 
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synvinkel 
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sjuksköterskor 
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ytliga.Deltagarn
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inkontinens och 
utveckla sina 
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urininkontinens 
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Etiska 
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T. C., Sulser, 
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kvalitativa studie 
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svar och 
erfarenheter från 
ett urval av 
schweiziska män 
efter radikal 
prostatektomi.  
 

Kvalitativ 
studie i tvärsnitt 
 

Ett 
målmedvetet 
prov av män 
som 
behandlades 
för 
prostatacancer 
och deras 
intima 
kvinnliga 
partners 
rekryterades. 

Att ta tag i det 
var 
kärnprocessen 
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utvecklades. 
Män fokuserade 
på att återfå 
kontroll över 
sina liv, urin 
och erektil 
funktion medan 
kvinnors 
ansträngningar 
fokuserade på 
att vara där. 
 
 

Studien 
granskades och 
godkändes av 
den etiska 
kommittén vid 
universitetssjukh
uset, Basel, 
Schweiz. 

Hög Kvalité 

Maliski, S. L., 
Heilemann, 
M-S. V., & 
McCorkle, R. 
(2001) 
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För att beskriva 
partners 
upplevelser av post 
prostatektomi 
inkontinens och 
impotens. 
 

Beskrivande, 
kvalitativ. 
 

Delprov av 20 
(10 kontroll 
och 10 
intervention) 
par från en stor 
kvantitativ 
klinisk studie 
av ett 
standardiserat 
sjuksköterska 
interventions 
protokoll 
(SNIP) post 
prostatektomi. 

Mäns arbete 
fokuserade på 
att återfå 
behärska och 
omfattade att 
förstå 
inkontinens 
som läkning, 
behärska 
inkontinens, 
nätverkande, 
konfrontera 
impotens och 
sätta det i 
perspektiv och 
prioritera. 
 

Godkännande 
erhölls från 
institutet för 
granskning av 
mänskliga 
ämnen vid 
University of 
Pennsylvania. 
Om paret gick 
med på att delta, 
bokades ett 
möte. 

Hög kvalité 

Teunissen, D., 
Van Den 
Bosch, W., 
Van Weel, C. 
& 
Lagro-Janssen, 
T. (2006). 
Nederländerna  

För att bestämma 
effekterna av 
urininkontinens 
(UI) på 
livskvaliteten för 
äldre i den 
allmänna 
befolkningen och 
identifiera faktorer 
med den största 
effekten. 
 

Kvalitativa och 
kvantitativa 
analyser av 
intervjudata 
 

Patienter från 
nio familj 
praxis för 
Nijmegen 
University 
Research 
Network 

Resultatet 
visade att 
männen 
rapporterade 
högre 
effektresultat än 
hos kvinnor, 
trots att 
inkontinens var 
mindre allvarlig 
hos männen. 
Att vara utan 
kontroll och att 
åka till platser 
där du inte är 
säker på 
tillgängligheten 
till en toalett. 
Det visade sig 
att det 
emotionellt 
välbefinnande 
påverkas mest, 
känslor som 
nervositet, 
genans eller 
frustration 
uppkom i 
samband med 

Studien var en 
delstudie i en 
större studie i 
Nederländerna.  

Hög kvalité 

 



 

urininkontinens
.  
 

Butler, L., 
Downe-Wamb
oldt, B., 
Marsh, S., 
Bell, D., & 
Jarvi, K. 
(2001) 
Canada 

Syftet med denna 
kvalitativa studie 
var att exponera 
innebörden och 
effekten av 
urininkontinens 
och impotens på 
livskvaliteten för 
män med 
prostatacancer 
 

Semistrukturera
de intervjuer.  
 

21 män som 
hade 
behandlats för 
cancer i 
prostata av 
radikal 
prostatektomi 

Studien 
identifierade 
indikatorer för 
livskvalitet för 
män som har 
haft en radikal 
prostatektomi 
för cancer som 
bör ingå i 
utvecklingen av 
utbildningsplan
er för utsläpp 
och förstärkts i 
samhällets 
uppföljning. 
 

 Båda var 
tvungna att 
godkänna 
inkludering i 
studien 

Medel 
kvalité 

Phillips, C., 
Gray, R. E., 
Fitch, M. I., 
Labrecque, 
M., Fergus, 
K., & Klotz, L. 
(2000) 
USA 

Författarna 
beskriver 
upplevelsen hos 
män med 
prostatacancer och 
deras makar under 
den tidiga 
återhämtningsperio
den efter 
operationen. 
 

Kvalitativa 
semistrukturera
de intervjuer 

34 patienter 
som hade 
prostatacancer 
och deras 
makar 8 till 10 
veckor efter 
operationen 
 

.Fem 
erfarenhetskom
ponenter 
framkom i 
intervjuerna: 1) 
att höra nyheter 
om graden av 
sin cancer efter 
operationen 
påverkade hur 
patienter såg sin 
cancer 
upplevelse och i 
många fall 
deras 
återhämtning; 
2) män lägger 
stor vikt vid att 
snabbt 
återvinna sin 
fysiska 
kapacitet; 3) par 
som är 
kopplade till 
varandra genom 
att utarbeta 
vårdrutiner och 
hantera 
perioder med 
irritabilitet; 4) 
par beskrev ett 
antal svar på 
biverkningar 
och 
komplikationer 
vid kirurgi; och 
5) betydelsen 
av cancer 
varierade för 
par, där de 
flesta ser 
upplevelsen 
som en tillfällig 
störning. 

Informerat 
samtycke erhölls 
från alla 
deltagare. 
 

hög kvalité 

 



 

 

Horrocks, S., 
Somerset, M., 
Stoddart, H., 
& Peters, J-T. 
(2004). 
Storbritannien  

Syftet med studien 
var att undersöka 
orsaker till att äldre 
människor som bor 
i samhället inte 
söker hjälp för 
problem med 
urininkontinens 
och att identifiera 
sätt på vilka de kan 
få hjälp med att få 
tillgång till 
sjukvårdstjänster. 
 

Semistrukturera
de intervjuer 
genomfördes 
vid 
deltagarens 
hem eller 
läkarmottagnin
g enligt 
deltagarens 
preferens. 

urvalet av 
individer som 
svarat på 
undersökninge
n 
frågeformulär 

Äldre beskrev 
åldrande som 
en naturlig, 
degenerativ 
process och 
hade minskade 
hälsoförväntnin
gar. 
Urininkontinens 
betraktades ofta 
som en 
oundviklig 
aspekt av 
åldrande och 
som sådan 
något att 
accepteras och 
hanteras 
oberoende. 
Skam och 
förlägenhet i 
kombination 
med 
generationsskill
nader i attityder 
till avslöjande 
om personliga 
frågor hindrade 
också 
människor från 
att söka råd. 
Relativt 
framgångsrika 
strategier för att 
hantera 
inkontinens 
gjorde det 
möjligt för 
människor att 
gömma sina 
symtom, även 
om detta var en 
social, 
psykologisk 
och i vissa fall 
hälsopåverkan.  
 

Det beslutades 
att detaljer om 
den 
professionella 
forskarens 
bakgrund skulle 
vara viktig i 
säkerställa 
deltagarna om 
forskningens 
konfidentialitet 
och hjälpa till att 
fördärva rädsla 
för att prata om 
det personliga 
och 
känsligt ämne 
med 
urininkontinens. 
Av dessa 
anledningar, 
det beslutades 
att introducera 
intervjuaren 
(SH) som en 
forskningssjuksk
öterska. United 
Bristol 
Healthcare Trust 
Local 
Forskningsetisk 
kommitté 
beviljade 
etikgodkännande
. 
 

Hög 

Milne, J. L., 
Spiers, J. A., 
& Moore, K. 
N. (2008) 
Canada 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka vad män 
upplever efter 
laparoskopisk 
radikal 
prostatektomi och 
hur tillräckligt 
deras pre- och 
postoperativa 
behov uppfylls. 

Detta var en 
kvalitativ 
beskrivande 
studie 
 

Nitton män, i 
åldern 46–76 
år, som hade 
genomgått 
laparoskopisk 
radikal 
prostatektomi 
under 
föregående 
3–6 månader 
rekryterades 
från 
behandlings- 
och kontroll 
armarna i en 

Män hade aktivt 
sökt 
information 
före 
operationen 
men verkade 
oförberedda på 
intensiteten av 
obehag och 
inkontinens de 
upplevde. De 
uppskattade 
särskilt 
möjligheterna 
till informell 

Etisk 
godkännande 
erhölls från 
University of 
Alberta Health 
Ethics Review 
Board 

hög kvalité 

 



 

randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 

diskussion med 
tidigare 
prostatektomi 
patienter; 
emellertid 
förblev erektil 
dysfunktion ett 
stort problem 
och de flesta 
visste inte vart 
de skulle vända 
sig för hjälp. 
 

Aires Botelho 
De Matos, M., 
Alves 
Barbosa, B. L., 
Costa, M. C., 
Viana Rocha, 
F. C., 
Aparecida 
Pinheiro 
Landim 
Almeida, C. & 
Miranda 
Amorim, F. C. 
(2019) 
Spanien 

Syftet var att 
analysera 
urininkontinensens 
påverkan på äldres 
livskvalitet 

Beskrivande/un
dersökande 
studie med en 
kvalitativ ansats 

12 deltagare, 8 
män och fyra 
kvinnor..60 år 
eller äldre med 
en 
diangostiserad 
urininkontinen
s. 

Urininkontinens 
framkallar 
känslor av oro, 
rädsla, ångest, 
låg självkänsla 
och frustration. 
Orolighet kring 
var toaletterna 
finns är vanligt 
förekommande. 
Uriniinkontinen
s ger även 
ibland 
ekonomiska 
problem på 
grund av alla 
inkontinenssky
dd patienterna 
behöver. Många 
äldre undvek att 
lämna hemmer 
på grund av 
rädsla för vad 
andra skulle 
tycka, detta 
ledde till 
isolering. 

Studien hade fått 
ett etiskt 
godkännande av 
forskningsetiska 
kommitéen på 
Centro 
Universitario 
uninovafap 

Hög.  

 
 

  

 
 
 
 
 

 


