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  Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva mäns upplevel-
ser av att leva med urininkontinens. Studien baserades på 16 ve-
tenskapligt publicerade artiklar som analyserades med kvalitativ 
manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: 
att försöka dölja den genanta inkontinensen, att lära sig strategi-
er för att åter få kontroll över blåsan, att livet kretsar kring toa-
letter, att hålla sig ren och att använda inkontinensskydd, att li-
vet och förmågan att leva det förändrats. Resultatet visade att 
män var generade och försökte hålla läckaget hemligt för om-
givningen. De tyckte att det var påfrestande att mista kontrollen 
och hade svårt att återfå kontrollen utan hjälp, hjälp som de inte 
ville söka. De tvingades planera livet och de sociala aktiviteter-
na efter tillgången på toaletter. De visade sig att män skötte sin 
hygien väldigt noga men var negativa till att använda inkonti-
nensskydd. Urinläckage gav dem försämrad självkänsla och 
sexuella problem men de kämpade vidare och lärde sig leva det 
nya livet.  
  
Nyckelord: Urininkontinens, män, upplevelser, leva med, ge-
nans, självkänsla 
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Att leva med urininkontinens innebär att leva med att helt eller delvis förlora kontrollen över 

blåstömningen. Sarkar och Rich (2000) beskriver att urininkontinens kan definieras som ofri-

villig urinavgång som medför sociala och hygieniska problem som kan påvisas objektivt, 

samt att det kan ge psykiska besvär och utgöra en ekonomisk belastning. Enligt Heath och 

Watson (2002) är det nio av hundra kvinnor och två av hundra män under 65 år som lever 

med urininkontinens. För de som är över 65 år är det tolv av hundra kvinnor och sju av hund-

ra män som är urininkontinenta.   

 

Koch, Kralik, Eastwood och Schofield (2001) beskriver hur livet förändras för kvinnor som 

lever med urininkontinens. I vårt samhälle är det nästintill ett Oaccepterat problem eftersom 

att vi förväntas vara noga med vår hygien, inte ha nedfläckade kläder och inte lukta illa. 

Kvinnor med urininkontinens kan vara rädda över att inte passa in och över att lukta urin och 

blir därför reserverade. De skäms över problemet och isolerar sig. De måste planera alla sina 

dagar och är rädda att avslöja sig för människor omkring dem och mycket av deras dagliga liv 

går åt till att fokusera på sin urininkontinens och var toaletter finns. Det är därför svårt för 

dem att göra saker de gjort innan de blev urininkontinenta. Kvinnor som lever med urininkon-

tinens kan få förlorad självkänsla och känna sig onormala. För många kvinnor är det som att 

gå tillbaka till barnstadiet när kontrollen över eliminationen går förlorad. De kan inte längre 

lita på sina kroppar. Kvinnor pratar inte mycket om sin inkontinens och det är oftast bara de i 

den närmaste kretsen som känner till deras problem.  

 

Urininkontinens kan ha olika orsaker som ger olika typer av inkontinens. De vanligaste typer-

na är överfyllnadsinkontinens, stressinkontinens, trängningsinkontinens eller en blandning av 

stress- och trängningsinkontinens. Orsakerna kan vara många t.ex. hinder som stoppat upp 

urinen och därigenom förstört blåsans normala funktioner, en nedsjunken urinblåsa, livmoder-

framfall eller skador på nervsystemet (Dmochowski, 2005).  Enligt Sarkal och Rich (2000) är 

den vanligaste orsaken till att män drabbas av urininkontinens ett hinder som stoppat upp 

urinflödet. Det uppkommer vid olika prostataförändringar som t.ex. prostatahyperplasi och 

prostatacancer. Urininkontinens är ett vanligt problem efter prostatacancer och radikal prosta-

tektomi. Nästan alla män får tillbaka total kontroll av blåsan efter operationen men det kan ta 

upp till ett år och en liten del av männen förblir urininkontinenta (McGlynn et al., 2004). 

Heath och Watson (2002) menar att urinvägsinfektioner kan öka risken för att bli urininkonti-

nent. De presenterar även ett antal andra riskfaktorer som kan orsaka urininkontinens och des-

sa är rökning och övervikt medan motion verkar minska risken.  
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Att förlora kontrollen över kroppens uttömningar sätter den personliga integriteten och den 

mänskliga värdigheten på spel. Manderson (2005) beskriver att personer med stomi tycker att 

de förlorat sin autonomi och deras förmåga att leva fullt ut. Många män och kvinnor i studien 

lider av depression, emotionella problem och var ensamma till följd av stomierna. De tycker 

att påsen är en inkräktare på deras kroppar och de är rädda för att påsen ska synas, prassla, 

släppa ut ljud eller lukter. För att se någon mening i tillståndet försöker de lyfta fram det posi-

tiva. Det som ses positivt är att de inte längre har problem att hålla vikten och att de är mycket 

friskare. Rozmovits och Ziebland (2004) beskriver att personer med stomi och feacesinkonti-

nens har upplevt förlust av integritet och oberoende avseende kroppens naturliga funktioner. 

De som lever med stomi eller feacesinkontinens kan brista ut i tårar och känna en sån stark 

hjälplöshet som de inte känt sedan de var barn. Att tvingas springa ut från t.ex. möten för att 

uppsöka en toalett förstör känslan av att vara vuxen. Även förväntningarna på hur en vuxen 

person ska agera i sociala och professionella sammanhang ifrågasätts. Många av dessa perso-

ner har förlorat sitt sociala självförtroende. Vissa tillställningar ses inte längre positivt på utan 

de ses med rädsla för att något ska gå fel. Att de bara kan äta vissa saker gör att många perso-

ner som lever med stomi eller feacesinkontinens känner att de inte kan gå ut och äta, blir 

osäkra i sociala sammanhang och blir därför mer isolerade. Det blir inte så mycket spontanitet 

under aktiviteter i vardagen. Personer som hunnit anpassa sig till att leva med stomi berättar 

att det krävs planering och förberedelse av det vardagliga livet. Vid resor eller aktiviteter mås-

te planeringen och förberedelserna fungera så bra som möjligt. Även sexualiteten blir negativt 

påverkad av att leva med stomi eller feacesinkontinens. Den sexuella identiteten blir förstörd 

för tankarna fokuserades på stomin, inkontinensen och alla rutiner runt dem.  

 

Heath och Watson (2002) anser att eftersom sjuksköterskor ofta har den tätaste kontakten med 

patienter har hon också den bästa möjligheten att undervisa patienter i alla åldrar om hur man 

förebygger och behandlar inkontinensproblem. Med tanke på att det är så få personer som sö-

ker hjälp för inkontinensproblemen är det viktigt att den möjligheten inte nonchaleras. Fakto-

rer som kan påverka personers förmåga att stå ut med urininkontinens och övriga funktioner 

som påverkar urinblåsan ska sjuksköterskor ta hänsyn till.  

 

Det är viktigt för sjukvårdpersonal att veta att personer kan leva med urininkontinens trots att 

de inte tar upp och pratar om problemet (Koch et al., 2001). Eftersom många som lever med 

urinläckage skäms, så vill de inte gärna prata om det och det är därför det viktigt att sjukskö-
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terskor bryter tystnaden och närmar sig problemet med känslighet. Män som lever med urin-

inkontinens har för det mesta bakomliggande sjukdomar, t.ex. cancersjukdomar, vilket i sin 

tur gör att symtom från urininkontinens ofta ignoreras. Det är möjligt att bakomliggande sjuk-

domar gör att män upplever urininkontinens på ett annat sätt än vad kvinnor gör. För att kun-

na ge män en god, förstående och empatisk vård är det viktigt att känna till deras upplevelser. 

Vi behöver mer kunskap om mäns upplevelser för att vi ska kunna bemöta, vägleda och hjälpa 

dem på ett bra sätt i vården och därför är syftet med litteraturstudien att beskriva mäns upple-

velser av att leva med urininkontinens. 

 

Metod 
Datainsamling 

Studien bygger på litteraturstudier. Datainsamlingen bestod av strukturerade litteratursök-

ningar via databaserna Medline, Cinahl och Academic Search Elite. Inklusionskriterierna var 

att studierna skulle vara vetenskapligt publicerade och att studierna skulle innehålla beskriv-

ningar av mäns upplevelser av att leva med urininkontinens. Sökorden jag använde var incon-

tinence, urinary incontinence, bladder dysfunction, living with, experience, men, male och in-

terview. Sökorden kombinerades på olika sätt för att hitta relevanta studier som svarade mot 

syftet. (tabell 1, bilaga 1) 

 

Dataanalys 

Målet med analysen var att beskriva mäns upplevelser av att leva med urininkontinens. De 16 

artiklarna som valdes ut kvalitetsgranskades (tabell 2, bilaga 1) enligt Willman och Stoltz 

(2002, s. 122-123). När artiklarna granskades kontrollerades deras strukturer, urvalsmetoder, 

analysmetoder och datainsamlingsmetoder. Även artiklarnas etiska resonemang och om för-

fattarna fört ett resonemang kring studiernas brister kontrollerades. Artiklar som bedömts vara 

av medelkvalitet saknar ett tydligt etiskt resonemang och författarnas egna reflektioner kring 

studiens brister. Eftersom studiens syfte var att beskriva ett inifrånperspektiv gjordes en kvali-

tativ innehållsanalys med manifest ansats. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär det 

att analysera det som texten verkligen säger, att beskriva tydliga och självklara element och 

att så långt det är möjligt undvika tolkningar. Downe-Wamboldt (1992) menar att när inne-

hållsanalysen görs på det sättet kan forskaren på ett systematiskt, objektivt och trovärdigt kan 

beskriva ett fenomen. Artiklarna lästes flera gånger för att få helhet och förståelse. I Grane-

heim och Lundman (2004) beskrivs det vidare att forskaren tar ur textenheter som svarar mot 
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syftet, kondenserar och kategoriserar dessa. Textenheter togs ut och dessa lästes sedan flera 

gånger och de som inte svarade mot syftet togs bort. Textenheterna kondenserades, kodades 

och kategoriserades stegvis tills fem slutkategorier återstod. Resultatet från slutkategorierna 

redovisas med brödtext och direktcitat från artiklarna. 

 

Resultat 
Analysen resulterade i 5 kategorier (tabell 3) som beskrivs med brödtext och illustreras med 

direktcitat hämtade från de analyserade artiklarna.  

 
Tabell 3, översikt över kategorierna (n=5) 
 
Kategorier 
 
Att försöka dölja den genanta inkontinensen 

Att lära sig strategier för att åter få kontroll över blåsan  

Att livet kretsar kring toaletter  

Att hålla sig ren och att använda inkontinensskydd  

Att livet och förmågan att leva det förändrats 

 
 
Att försöka dölja den genanta inkontinensen  

I flera studier beskrev män att de upplevde läckage väldigt genant och därför försökte de dölja 

det (Horrocks, Somerset, Stoddart & Peters, 2004; Koch, Kralik & Kelly, 2000; Moore & Es-

tey, 1999; Paterson, 2000; Phillips et al., 2000; Roe, 2000; Roe & May, 1999; Wareing, 

2005). I en studie framkom det att män höll sina problem för sig själva för att undvika risken 

att andra människor skulle ta avstånd ifrån dem (Roe & May, 1999) och de var rädda för att 

bli upptäckta (Paterson, 2000). I Koch et al. (2000) beskrev män att de lurades och ljög för att 

dölja läckaget för omgivningen. De stänkte vatten på byxorna för att ursäkta en våt fläck eller 

bar en tröja framför sig för att dölja fläcken. Wareing (2005) beskrev en man som alltid var 

rädd för läckage, då ett sådant skulle innebära att han blev generad. I en annan studie (Burt, 

Caelli, Moore & Andersson, 2005) uttryckte män att läckage var genant, demoraliserande och 

att de hatade det. 

 
I hate it when I leak; it makes me mad. It’s an embarrassment, and 
demoralizing too. (Burt et al.: 2005, s. 886) 

 
Män beskrev att när de sökte vård tvingades de ibland förklara för sjuksköterskor hur de ville 

bli vårdade och att det var genant både för dem själva och för sjuksköterskorna (Roe & May, 
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1999). I Paterson (2000) framkom det att män tyckte att det var väldigt genant att vårdas av 

kvinnor, speciellt när de var tvungna att exponera sina könsorgan. I Wareing (2005) uttryckte 

män att de fick panik och blev generade när det trängde på och de fick bråttom till toaletten 

när andra människor var närvarande. Även täta toalettbesök när andra var närvarande gjorde 

dem generade vilket ledde till att de var hemma så mycket som möjligt. I Chapple och Zieb-

land (2002) beskrev män att det var genant att söka och fråga andra efter en toalett.   

 
If you really are caught out you can go into a shop, ask if you can 
use their toilet because it’s quiet embarrassing, it’s embarrassing 
may be for other people. (Chapple & Ziebland: 2002, s. 827) 

 

Att lära sig strategier för att åter få kontroll över blåsan 

Det framkom i studier att det var viktigt för män att kunna kontrollera kroppen och att leva 

med urininkontinens innebar att de inte längre kunde göra det (Moore & Estey, 1999; Koch et 

al., 2000). Det beskrevs att de allra flesta män som levde med urininkontinens förlorade kon-

trollen över blåsan ibland, och kissade ner sig (Koch et al., 2000; Petry et al., 2004). I Koch et 

al. beskrev män vidare att de såg de våta byxorna som en förödelse och att de blev förödmju-

kade av att kissa ner sig. I Chapples och Zieblands (2002) studie uttryckte män att de var 

mentalt oförberedda och blev nedstämda av att mista kontrollen och i en annan studie (Petry 

et al., 2004) framkom det att olyckor, som läckage, förstörde mäns känsla av kontroll och 

framgång. I ett par studier beskrev män att förlust av kontroll över blåsan var ett obehag och 

att de aldrig kunde acceptera det (Phillips et al., 2000; Roe, 2000). 

 

Män beskrev att de inte gärna sökte hjälp för urinläckage och vissa gick inte till doktorn över-

huvudtaget trots att de inte klarade av att kontrollera det själva (Horrocks et al., 2004; Koch et 

al., 2000). I Koch et al. beskrev män vidare att de var i stort behov av kunskap och att de var 

motiverade att lära sig mer om vad de kunde göra för att underlätta sina liv. I en studie (Hor-

rocks et al., 2004) beskrev män att de inte ville gå till doktorn med småsaker för de tyckte att 

de gick dit med så många andra problem. Det fanns då en risk för att doktorn skulle tro att de 

hittade på eller att han inte skulle ta dem på allvar.  

 
I can’t control it unless I have something done to it and I don’t want 
to trouble the doctor with it because I go there with so many prob-
lems, you know what I mean. He could turn round and say ‘is he 
putting that on or he isn’t putting that on... (Horrocks et al.: 2004, s. 
693) 
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I Horrocks et al. (2004) beskrevs vidare att när män sökte hjälp för andra åkommor frågade 

inte sjuksköterskor dem om de hade läckage. Det uppdagades först när undersökningar för 

åkomman de sökt hjälp för utfördes. I Butlers, Downe-Wamboldts, Marshs, Bells och Jarvis 

(2001) studie beskrev män att de inte fick tillräcklig, eller missvisande information om vad 

mäns erfarenheter av läckage och Roe och May (1999) beskrev att män mötte sjuksköterskor 

som saknade de rätta kunskaperna om hur de skulle vårda männen.  

 

Enligt män i Petry et al. (2004) var huvudmålet att återfå kontrollen över blåsan igen. I Koch 

et al. (2000) framkom det att män lärde sig strategier för att kontrollera läckaget för att där-

med kunna behålla värdigheten. De reglerade intaget av dryck vilket innebar att de minskade 

intaget av koffeinhaltiga drycker, slutade dricka alkohol och att de inte drack något innan re-

sor (Koch et al., 2000; Petry et al., 2004; Wareing, 2005). Petry et al. (2004) beskrev vidare 

att män även fokuserade på klädseln vid kallt väder och på hur de skulle kunna undvika stress 

och fysiska aktiviteter som förvärrade läckaget. Män beskrev att de ansträngde sig för att ”hål-

la sig” och när de lyckades kände de att de hade kontroll över läckaget (Koch et al., 2000) och 

en man beskrev kontroll över läckaget som en seger för honom (Wareing, 2005). I en studie 

framkom det att män ofta lärde sig nya strategier efter diskussion med andra män som hade 

liknande erfarenheter (Butler et al., 2001) och i en annan studie framkom det att män tyckte 

att hjälpgrupper var till stor hjälp (Roe, 2000). 

 
It can help, er, certainly having someone to phone up and talk over 
your problem with or know someone that has a similar problem. 
(Roe: 2000, s. 684) 

 
Att livet kretsar kring toaletter  

En studie visade att urinläckage var ett stort problem för män (Koch et al., 2000) och en an-

nan studie visade att det nästan var omöjligt för dem att leva ett normalt socialt liv (Hedestig, 

Sandman, Tomic & Widmark, 2005). I Wareing (2005) beskrev män att deras dagar styrdes 

av läckaget. Dagarna schemalades, och i Koch et al. (2000) beskrev män att eftersom alla da-

gar såg olika ut var det svårt att planera. I studier beskrev män att de var tvungna att gå på en 

toalett ofta (Koch et al., 2000; Wareing, 2005) och det gjorde vardagliga händelser, så som att 

handla, problematiska (Paterson, 2000).  I Butler et al. (2001) beskrev män att rädsla för läck-

age reglerade de sociala aktiviteterna för dem.  I studier framkom det även att män inte ville 

gå hemifrån (Burt et al., 2005; Chapple & Ziebland, 2002) och de beskrev att de hellre stan-

nade hemma än deltog i aktiviteter som kunde göra att läckaget förvärrades (Paterson, 2000).  
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Män beskrev att de stannade hemma till dess att de gått på toaletten och innan de gick hem-

ifrån tog de reda på var toaletten fanns på det stället de skulle till (Koch et al., 2000). Det 

framkom att män förberedde sociala händelser överdrivet mycket och läckaget och möjlighe-

ten att hinna till en toalett snabbt, hindrade dem från att utöva vissa aktiviteter, som t.ex. att 

gå ut och dansa (Berterö, 2001). Även i några andra studier beskrev män att de var tvungna att 

planera sina aktiviteter efter tillgången på toaletter och toaletters lokalisation (Chapple & Zi-

ebland, 2002; Paterson, 2000; Phillips et al., 2000). Män beskrev att de undvek att gå till stäl-

len där det var mycket folk för när de tänkte på att de kanske inte skulle hinna till en toalett i 

tid blev de rädda och ångestfyllda. Behovet av att vara tvungen att uppsöka en toalett kunde 

komma plötsligt och många män hade inte lång tid på sig att ta sig till en toalett innan det var 

för sent (Butler et al., 2001). Wareing (2005) beskrev att resor kunde vara obehagliga för 

män. En man undvek att åka till ställen där han inte kunde hitta en toalett och i Butler at al. 

(2001) framkom det tydligt att de sociala aktiviteterna påverkades beroende på om män visste 

exakt var toaletten fanns. 

 

Well, yeah, because I wouldn’t go any place, or stay any length of 
time if I didn’t have access to a washroom. (Butler et al.: 2001, s. 
286) 

 
The only time I am in a danger is if I visit a town or city that I am 
not familiar with and I have need for a toilet and cannot find one. I 
don’t go into danger areas very often. (Wareing: 2005, s. 244) 

 
 
I Chapple och Ziebland (2002) framkom det att planeringen och sökandet efter toaletter tog 

mycket tid och kraft från män vilket gjorde att de fick dåligt tålamod och svårt att involvera 

sig i något annat. I Petry et al. (2004) beskrev män att de prioriterade läckaget framför andra 

problem. 

 
Yes it is like priorities, at the moment incontinence is my priority, if 
that is ok, then I’ll deal with the other. (Petry et al.: 2004, s. 509) 

 
 

Att hålla sig ren och att använda inkontinensskydd  

Att hålla sig rena var viktigt för män och de beskrev att de spenderade så mycket tid på att 

hålla sig rena och fräscha så både deras sociala liv och deras relationer påverkades (Berterö, 

2001). Män beskrev att de var oroliga för att de våta inkontinensskydden skulle lukta urin 

 



 8

(Butler et al., 2001; Hedestig et al., 2005; Moore & Estey, 1999) och de var oroliga för att 

människor i deras närhet skulle kunna känna lukten lika bra som de själva kunde.  

 
Thank heavens I am retiring soon. I don’t know if my students can 
smell me or not, but I certainly can... (Moore & Estey: 1999, s. 
1125) 

 
Att använda inkontinensskydd var inte helt problemfritt. I Burt et al. (2005) beskrev män att 

de använde och även experimenterade med olika sorters inkontinensskydd innan de hittade 

rätt. I  Beitz & Zuzelo (2003) uttryckte män att de var tvungna att byta kalsongsort från box-

erkalsonger till tighta jockeykalsonger för att få inkontinensskyddet att sitta på plats. I Ware-

ing (2005) beskrev män att de tyckte att inkontinensskydden var obehagliga och i Hedestig et 

al. (2005) framkom det att de var tvungna att byta kläder flera gånger varje dag för att de inte 

hittat en storlek och passform som höll tätt. I Butler et al. (2001) beskrevs problematiken med 

användandet av inkontinensskydd. Män tyckte att de orsakade bekymmer främst relaterade till 

storlek, kostnad, hur länge det skulle behöva använda dem och förmågan att dölja dem. 

Många ville inte använda inkontinensskydd och i Horrocks et al. (2004) studie beskrev de att 

de upplevde en stark avsky mot dem. Män trodde ofta att inkontinensskydd bara var för kvin-

nor och att de försämrade deras chanser till förbättring. Det fanns också män som avstod från 

användandet på grund av stolthet. 

 
I’ve seen these pads and the like. I know there’s such a thing as a 
bag that will take urine. I don’t want to buy one of those because I 
think once you start wearing that you tend to say I’m alright, so I 
guess I’ll stop trying [to get continent]...I don’t want to have to 
come to it until I’ve got to... Because I’m a firm believer in that once 
you start supporting something you’ve got to maintain it. (Horrocks 
et al.: 2004, 693) 

 
I know that the facility [wearing pads] is there but put it from my 
mind because it is a path I really don’t want to go down and that’s 
not because (pause) of course it’s pride. I was going to say that it’s 
not that, ‘course it’s pride. (Horrocks et al.: 2004, s. 693) 

 
Män var rädda och oroliga för att utsättas för läckage. I Paterson (2000) framkom det att män 

upplevde mentalt kaos när de oroade sig för att deras inkontinensskydd skulle vara ineffektiva 

och resultera i att deras läckage blev synligt för allmänheten. I en annan studie (Hedestig et 

al., 2005) beskrev män att det var viktigt att bära inkontinensskydd med god absorptionsför-

måga för att undvika läckage när de vistades bland andra människor. I en studie (Petry et al., 

2004) framkom det att när män kände sig bekväma, säkra och torra var de förberedda, istället 
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för rädda för läckage. Det fanns män som använde andra metoder för att bli trygga och säkra. 

I Koch et al. (2000) beskrev en man att han hade med sig en flaska med lock i bilen, för trots 

att han sällan behövde använda den blev han trygg och säker och fick därmed ett ökat välbe-

finnande.  

Att livet och förmågan att leva det förändrats 

Män beskrev i studier att läckage ledde till en förändring och de ansåg sig inte vara samma 

män som de en gång varit (Hedestig et al., 2005; Moore & Estey, 1999). I Chapple och Zieb-

land (2002) beskrev män att deras mansroll var hotad och i Berterö (2001) beskrev de läcka-

get som en traumatisk händelse som förändrat hela deras syn på manlighet. För dem var det 

viktigt att behålla sin roll som man och partner och de ansträngde sig för att lyckas. Några 

män beskrev att de hindrades från att skapa nya sexuella förbindelser och några andra män 

hade sexuella problem sina fruar. I Roe och May (1999) framkom det att de sexuella problem 

män fått berodde på effekten av inkontinensen eller en penis som krupit inåt. Även att de var i 

behov av intim vård gjorde att de fick mindre lust till sex. För vissa var det tekniken eller 

hjälpmedlet de använde som påverkade sexualiteten. Att få sexuella problem var ibland en 

källa till depression men det kunde även vara en depression som gav sexuella problem. 

 
Oh very very depressing [incontinence] and it reflects on other ar-
eas of my life err sexual problems with my wife and just living 
daily… (Roe & May: 1999, s. 578) 

 

I Roe och May (1999) beskrev män att livet blivit svårt. Det var inte bara själva livet som för-

ändrats utan även förmågan att leva det. Män fick dåligt självförtroende (Chapple & Ziebland, 

2002) och en underminerad självbild (Horrocks et al., 2004). Män beskrev även att de fick en 

förändrad kroppsuppfattning. Det som påverkade deras kroppsuppfattning var läckage, lukter, 

synlig våthet och typen av kläder de var tvungna att bära för att känna sig bekväma (Butler et 

al., 2001). I Koch et al. (2000) framkom det att läckage vissa gånger fick mäns värdighet att 

sjunka till extremt låga gränser.  

 

Män beskrev att de fått sin livsstil begränsad (Koch et al., 2000; Paterson, 2000), blev ned-

brutna (Hedestig et al., 2005) och att de ibland ville ge upp (Moore & Estey, 1999). De 

beskrev att de tyckte att deras liv var slut (Roe, 2000) och vissa män beskrev att de hade pas-

serat sitt bäst-före-datum (Roe & May, 1999). Det fanns dem som beskrev upplevelsen av att 

leva med urininkontinens med termen avsky och i studier beskrev de att det var frustrerade 

(Horrocks et al., 2004; Phillips et al., 2000; Roe, 2000). 
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It’s a ying and yang situation. Sometimes I get desperately frus-
trated; in actual fact, more so in recent years. (Roe: 2000, s. 682) 

 
Män beskrev att de lärde sig leva med sitt läckage och det nya livet (Horrocks et al., 2004; 

Phillips et al., 2000; Roe, 2000; Wareing, 2005) och de strävade efter att uppnå normalitet 

(Milne & Moore, 2006; Roe & May, 1999).  Män tyckte att det var viktigt att vara oberoende 

och de ville vara självständiga (Roe & May, 1999). Burt et al. (2005) beskrev att män valde 

att dricka kaffe med vännerna, trots att det förvärrade läckaget. De tyckte att det var viktigt 

för det sociala livet och den fysiska återhämtningen. Roe (2000) beskrev att män var oberoen-

de och värdiga när de utförde aktiviteter utan att läckaget hindrade dem. I en studie (Berterö, 

2001) framkom det att män inte ville bli skötta som barn som inte kan hålla sig torra och att 

de inte ville involvera sina fruar i tvätt av smutsiga och nervätta lakan. Moore och Estey 

(1999) beskrev en man som blev ledsen när hans fru var tvungen att hjälpa till.  

 
I was crying, sitting at the kitchen table while my wife washed all my 
clothes. (Moore & Estey: 1999, s. 1125) 

 
Roe (2000) beskrev att läckaget blev en del av livet för män. Det var bara att bita ihop och gå 

vidare. I Paterson (2000) framkom det att sättet män närmar sig problemet på var viktigt för 

utgången. I samma studie beskrev en man att han har insett att det är med honom själv han 

kämpar och inte med någon annan. 

 
I think that personally that how you approach the thing psychologi-
cally is extremely important and to have the correct approach and 
get your head sorted out is absolutely imperative as to how too go. 
(Paterson: 2000, s. 171) 

 
…then I realized that we are all individuals and we are all different; 
we all deal with things different and our bodies are different, etcet-
era, and I accept that and so I am me and I am dealing with me and 
not envying this guy. (Paterson: 2000, s. 171) 

 
Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelser av att leva med urininkon-

tinens. Analysen resulterade i fem kategorier: att försöka dölja den genanta inkontinensen, att 

lära sig strategier för att åter få kontroll över blåsan, att livet kretsar kring toaletter, att hålla 

sig ren och att använda inkontinensskydd samt att livet och förmågan att leva det förändrats. 

Män tyckte att läckaget var genant och därför försökte de dölja det. De blev generade av att 

uppsöka toalett ofta och de tyckte det var jobbigt att förlora kontrollen över kroppen. Män 
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tyckte att livet kretsade kring toaletter och behovet av en toalett gjorde att de ofta stannade 

hemma. Män var noga med att hålla sig rena men de ville inte använda inkontinensskydd trots 

att de var rädda för läckage. Urinläckage förändrade män, deras liv och deras förmåga att 

leva.  

 

I kategorin att försöka dölja den genanta inkontinensen beskrev männen att de var rädda för 

att omgivningen skulle upptäcka urinläckaget. Det skulle göra dem generade så därför gjorde 

de vad de kunde för att dölja det. Att vara generad över sin kropp och dess funktioner beskrivs 

även i andra studier. Wilde (2003) beskriver en man som tyckte att läckaget han ibland råkade 

ut för innan han fick kateter gjorde honom generad. Han berättar att det var genant när andra 

människor kunde se det. Idag är han inte rädd för läckage men han döljer sin kateterpåse väl. 

Personer som lever med feacesinkontinens beskriver att de är generade och skäms och därför 

undviker även de att söka hjälp (Madoff, Parker, Varma, & Lowry, 2004). Enligt Crozier 

(2006) är genans och skam kraftfulla upplevelser som leder till att personer söker efter sätt att 

fly dem. Genans tillhör en grupp av känslor där också skam och blyghet ingår. Ferguson, Eyre 

och Ashbaker (2000) menar att män har intensivare känslor av genans och skam i nya situa-

tioner än vad kvinnor har. Det beror på att de ser nya situationerna som ett hot mot deras man-

lighet.  

 

I kategorin att lära sig strategier för att åter få kontroll över blåsan beskrev männen att de 

tyckte det var påfrestande att mista kontrollen över kroppen. De försökte återfå kontroll över 

kroppen med hjälp av olika strategier. Även i en annan, kvantitativ studie, visas det att män 

som lever med urininkontinens tycker att det är påfrestande att mista kontrollen över sina 

kroppar och den vanligaste åtgärden de utför för att återfå kontrollen är att dricka mindre in-

nan de går ut (Abrahams, Kelleher, Kerr & Rogers, 2000). Toombs (1993, s. 90–94) beskriver 

att personer med sjukdom upplever en stark känsla av förlust av helhet som visar sig i många 

former. De som blir sjuka mister inte bara sin kropps helhet utan mister även sin säkerhet och 

sitt oberoende. Sjukdomen förstör vårt mest grundläggande behov, tryggheten, och tvingar oss 

att se våra svagheter och vår dödlighet och osäkerheten som uppstår beroende på rädsla och 

oro. Det är mer en känsla av att förlora hela den kroppsliga integriteten än en känsla av att för-

lora enkla funktioner som t.ex. eliminationen. Personer med sjukdom känner även en förlust 

av att kunna kontrollera nuet. I studier (Bland, 1999, s. 52; Neville, 2003; Öhman, Söderberg 

& Lundman, 2003) beskrivs att personer med sjukdom känner att livet tappar sin mening när 
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de blir beroende av hjälp för att klara det dagliga livet. Att ha kontroll över ens eget liv och 

ens egna kroppsfunktioner ger en bibehållen självkänsla och således en känsla av oberoende.  

 

I litteraturstudien visade det sig att män var i behov av kunskap men undvek att söka hjälp. De 

ville inte besvära doktorn och trodde att han kanske inte skulle ta problemen på allvar. Wal-

ker, Brooksby,  Mc Inerny  och Taylor (1998) menar att personer med sjukdoms rädsla, ång-

est och förtret, minskar om de får veta vad de kan förvänta sig och det troligaste sjukdomsför-

loppet. Om personer lämnas, undrande och väntande, söker de information från andra källor 

som vänner och böcker. Personer med sjukdom kan avstå från att ställa frågor för att de kän-

ner sig dumma eller vill inte besvära doktorn. I samma studie visar det sig även att vissa per-

soner inte vill veta allt för då behöver de inte vara rädda.  

 

I kategorin att livet kretsar kring toaletter beskrev männen att livet kretsade kring toaletter och 

var dessa fanns. Vikten av att ha en toalett i närheten gjorde att de hindrades från att medver-

ka vid sociala händelser, aktiviteter och resor. Att män som lever med urininkontinens avstår 

från sociala och fysiska aktiviteter beskrivs även i andra studier (Abrahams et al., 2000; Mc 

Callum, Moore & Griffiths, 2001). De beskriver hur de måste planera sina aktiviteter, stannar 

hemma mer och blir mer isolerade. I en studie framkommer det att även personer som lever 

med feacesinkontinens planerar sina liv efter tillgång och närhet till en toalett. De avstår från 

aktiviteter som andra människor ser som självklara, som att handla, gå på bio och äta middag 

på restaurang (Madoff et al., 2004).  I en studie av Öhman et al. (2003) framkom det att per-

soner med sjukdom tycker att bieffekterna av sjukdomen är det värsta. De beskriver sig själva 

som fastlåsta för att sjukdomen tvingar dem till ett mer restriktivt liv. Det är inte alltid så en-

kelt att t.ex. gå ut när man vill. 

 

I litteraturstudien framkom det att män försökte leva ett normalt liv och göra saker de tidigare 

gjort. Att kunna umgås med vänner utan att hindras av inkontinensen gjorde att de kände sig 

oberoende. Flera studier (Stewart, 2003; Söderberg & Lundman, 2001; Öhman et al., 2003) 

visar att svaghet är en stor del av personer med sjukdoms vardag eftersom de hela tiden på-

minns om den när de försöker göra sådant som annars varit så enkelt. Personer med sjukdom 

vill så gärna kunna göra saker de gjorde innan sjukdomen samt att kunna sköta sitt eget liv. 

Det finns personer med sjukdom som känner ilska, irritation och bitterhet för att de inte kan 

göra saker de gjort förut eller som andra människor kan. De känner också ett behov av att 

göra svåra saker så att de får känna att de har klarat av någonting. 
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I kategorin att hålla sig ren och att använda inkontinensskydd beskrev män att de var noga 

med att hålla sig rena för att inte andra skulle känna urinlukten. De hade svårt att hitta funk-

tionella och bekväma inkontinensskydd. I en annan studie beskriver en man som lever med 

urinläckage att han, innan han fått sin urinkateter, hela tiden var osäker på om inkontinens-

skydden skulle hjälpa honom att undvika läckage. Han beskriver att det går så fort när det 

börjar rinna så det är omöjligt att hinna hindra det och att det är över på ett ögonblick (Wilde, 

2003). I Nortons och Kamms (2001) studie framkommer det att personer som lever med fea-

cesinkontinens inte tycker om att använda inkontinensskydd. De anser att skydden är oestetis-

ka, att de inte förhindrar lukter och att de gör att personerna får ont i stjärten. 

 

Män i litteraturstudien beskrev att de oroade sig för läckage och att de var osäkra på om in-

kontinensskyddet skulle hålla tätt eller om läckaget skulle bli synligt. Enligt Neville (2003) 

kan osäkerhet ses vid alla typer av sjukdomstillstånd och att känna osäkerhet vid sjukdom kan 

vara att inte förstå sjukdomens följder och varför det som sker sker. Att vara utsatt för osäker-

het är kanske den mest negativa händelsen en människa kan utsättas för och det är få som kla-

rar av att hantera osäkerheten på ett bra sätt. Rädsla för det okända och förvirring kan vara 

psykiskt stressande. Bland (1999, s. 41) skriver att osäkerheten som kommer sig av att inte 

veta hur den egna kroppen kommer att fungera och att inte veta vad som kommer att hända 

kan göra att det blir svårt med relationer.  

 

I kategorin att livet och förmågan att leva det förändrats beskrev män att läckaget förändrat 

deras syn på sig själva och livet blev svårare att leva. I en annan studie beskriver män som le-

ver med urininkontinens att läckaget leder till att de får sämre självkänsla och de blir mer de-

primerade och oroliga (Mc Callum et al., 2001). I studier framkommer det att personer som 

lever med stomi (Golis, 1996) och personer som lever med feacesinkontinens (Madoff et al., 

2004) får sexuella problem. I en studie om manlighet framkommer det att det finns förvänt-

ningar på hur en man ska bete sig, tänka och handla och att de ska vara maskulina. Män tyck-

er att deras manlighet är bibehållen när de klarar av att uppfylla förväntningarna som de har 

på sig dvs. när de kan vara en god make, älskare, son, bror, pappa och arbetare. Män ska för-

sörja och skydda familjen och hålla ihop familjebanden och för att klara det är de tvungna att 

arbeta, vara starka och bortse från smärta. Frisk, är när de klarar av förväntningarna de har på 

sig och vid friskhet har de därmed också en bibehållen mansroll. Om en man inte kan vara en 

man, är han sjuk. Att män blir sjuka ses som ett handikapp och sjukdom är därför också ett 
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hot mot deras manlighet (Sobralske, 2006). I litteraturstudien framkom det att män fick sexu-

ella problem och de män som inte hade en partner vågade inte heller skaffa någon. Problemen 

med sexlivet gjorde ibland män deprimerade. I studie gjord av Öhman och Söderberg (2004) 

framkom att när sexlivet mellan gifta par går förlorat p.g.a. sjukdom är det oftast personerna 

med sjukdom som mår sämst och känner skuld.  

 

I flera studier framkommer det att även kvinnor som lever med urininkontinens tycker att det 

är genant och inte vill avslöja det för någon. De beskriver att de förlorat sin självkänsla och 

inte längre gillar sina kroppar. Kvinnor anser att inkontinens får dem att bli smutsiga och luk-

ta illa och är därför noga med hygienen så ingen annan ska känna lukten. De tycker att de för-

lorat sin frihet och att de inte längre kan delta i sociala aktiviteter men de gör så gott de kan 

för att anpassa sig till det nya livet. Kvinnor beskriver vidare att de är ensamma, de är annor-

lunda och de isolerar sig (Abrahams et al., 2000; Ashworth & Hagan, 1993; Brown et al., 

1998;  Komorowski & Chen, 2006; Le Croy, 2006).  

 

Kvinnor som lever med urininkontinens tycker att det inneburit en stor förlust av kontroll och 

de använder olika strategier för att klara av att leva med det (Ashworth & Hagan, 1993;  Ko-

morowski & Chen, 2006). Kvinnor förnekar deras problem för sig själva och vissa kvinnor 

avstår från att använda inkontinensskydd för att på så sätt förneka att läckage finns. De behål-

ler läckaget hemligt för att skydda sig själva och undviker platser där det inte finns tillgång till 

en toalett (Ashworth & Hagan, 1993). I studier framkommer det att förlusten av kontroll, samt 

läckage, får kvinnor att känna sig som barn (Abrahams et al., 2000; Brown et al., 1998). De 

beskriver att urininkontinensen gör att de är rädda för att inleda nya relationer och att det leder 

till sexuella problem (Abrahams et al., 2000; Brown et al., 1998; Le Croy, 2006). Kvinnor 

funderar ofta på varför de blivit urininkontinenta och tror ofta att det är deras eget fel. De tror 

att det beror på att de fött barn, för det är den mest naturliga förklaringen, och sedan inte trä-

nat upp bäckenbottenmuskulaturen igen (Ashworth & Hagan, 1993;  Komorowski & Chen, 

2006).  

 

Teunissen och Lagro-Janssen (2004) menar att både kvinnor och män söker hjälp i samband 

med urininkontinens i samma utsträckning. Skillnaden är att kvinnor söker hjälp när symto-

men från inkontinensen uppstår och män söker hjälp när det gått så långt att inkontinensen 

påverkar deras liv. I andra studier framkommer det att båda könen tycker det är genant att 

söka hjälp och därför lär de sig istället hur de ska kontrollera sin urininkontinens av vänner, 
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släktingar och andra doktorer (Komorowski & Chen, 2006; Teunissen & Lagro-Janssen, 

2004). 

 

Enligt Schultz (2002) ska sjuksköterskor rutinmässigt fråga alla personer som söker vård om 

problem kring eliminationen eftersom personer som lever med urininkontinens tycker att det 

är för genant för att de själva ska ta upp det. För att sjuksköterskor ska kunna hjälpa personer 

att återfå kontrollen och att fortsätta med sina normala aktiviteter måste hon få personerna att 

öppna sig och prata om läckaget. I en annan studie anser författarna att det ligger i männi-

skans natur att själv kunna tillfredställa de mest primitiva behoven och personer med sjukdom 

ska inte behöva be om hjälp för att få dessa behov tillfredställda. Om de måste be om hjälp 

med dessa behov kan de få en känsla av att inte vara sedda och av att ingen förstår dem, vilket 

tar bort känslan av att vara människa (Öhman et al., 2003). Vi som sjuksköterskor måste för-

söka förstå hur jobbigt människor som mister kontrollen över eliminationen har det och lyssna 

på dessa människor för att kunna ge dem rätt hjälp. Enligt Krafft och Krafft (1998) måste 

sjuksköterskor vara medveten om att sorg är en förväntad effekt av sjukdom. Låt personer 

med sjukdom och de närstående få veta att du tar deras sorg på allvar och informera även om 

vilka stödgrupper som finns och vad man har möjligheter att söka ekonomisk hjälp.  

 

Män som lever med urininkontinens känner osäkerhet, både av inkontinensen som sådan och 

av problemet med att hitta passande inkontinensskydd. Enligt Neville (2003) ska sjuksköters-

kan, vid osäkerhet, bygga upp en tillit så att hon kan fungera som en informationskälla och 

stöd för personer med sjukdom. De sjuka ska veta att de kan ställa sina frågor till den aktuella 

sjuksköterskan och att hon ger raka och ärliga svar. Sjuksköterskan ska se de sjuka som indi-

vider och hjälpa dem att se deras egna resurser. Hon ska hjälpa dem att finna en mening i be-

handlingar och undersökningar genom att förklara dess syfte och förväntade effekter. Behand-

lingar ska förklaras så att de sjuka förstår det, gärna både skriftligt och muntligt. Sjuksköters-

kan ska hålla dem uppdaterade när det gäller provsvar och prognoser och hon ska också in-

formera dem om vad de själva kan göra för att minska symtom och problem som kan uppstå. 

De sjuka ska få veta hur sjukdomsförloppet vanligtvis ser ut och sjuksköterskan ska hjälpa 

dem att planera för eventuell hjälp i framtiden så att de vet var de ska vända sig.  
 

När män söker hjälp för urininkontinens måste sjuksköterskor vara medvetna om dessa mäns 

rädsla, ångest och frustration. De söker inte gärna hjälp och deras problem måste därför tas på 

största allvar. Sjuksköterskorna ska informera män om vilka möjligheter och vilken tillgång 
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det finns när det gäller inkontinensskydd. De ska också informeras om att de själva kan be-

handla sin inkontinens med t.ex. träning av blåsan (Teunissen & Lagro-Janssen, 2004).  

 

Metoddiskussion 

Eftersom syftet var att beskriva ett inifrånperspektiv användes en kvalitativ innehållsanalys 

med manifest ansats. Genom att manifest innehållsanalys baseras på vad texten säger och 

egna tolkningar undviks, ökar trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka tro-

värdigheten ytterligare har brödtexten illustrerats med citat från de analyserade artiklarna. 

Metod- och analysprocessen har beskrivits tydligt och utförligt och de strukturerade sökning-

arna samt kvalitetsgranskningen av de analyserade artiklarna har presenterats i tabeller. Det 

gör att läsaren kan följa forskningsprocessen, enkelt se vilka artiklar som ingått i analysen och 

artiklarnas kvalitet och därigenom har trovärdigheten ökats (Holloway & Wheeler, 2002, s. 

255, 274).  

 

En av litteraturstudiens svagheter kan vara att artiklarna som analyserats är skrivna på engels-

ka, vilket kan ha inneburit att upplevelser missats eller blivit felaktiga vid översättningen. När 

man gör en litteraturstudie går man miste om helheten vid intervjuerna där deltagarnas ut-

tryck, tonläge och kroppsspråk kan säga mycket. För att inte missa viktig information i artik-

larna har författaren kontinuerligt återgått tillbaka till ursprungstexten. Eftersom litteraturstu-

dien gjorts av en författare finns det en ökad risk för personlig tolkning och det är även en be-

gränsning att det inte finns någon annan att diskutera studien med. En annan svaghet hos den 

här litteraturstudien kan vara att författaren har begränsad erfarenhet och kunskap av att 

granska artiklar. Litteraturstudien har dock kontinuerligt granskats av andra studenter och 

oberoende handledare vid seminarium och en handledare har följt studiens uppbyggnad från 

början till slut. 

 

Slutsatser 

När sjuksköterskor vårdar personer ska de se helheten och inte bara sjukdomen personen vår-

das för. Män som lever med urininkontinens är så generade att de inte tar upp problemet med 

sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor har en viktig uppgift i att fånga upp män som söker vård 

och ta upp ämnet med dem för att det inte ska ignoreras. Som sjuksköterska är det viktigt att 

se personers individuella skillnader för att därigenom kunna ana hur mycket information och 

på vilket sätt informationen bäst ges till just den personen. Män behöver hjälp för att åter ta 

kontrollen över sina kroppar och det är sjukvårdens uppgift att ge dem den hjälpen. De ska 
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aldrig behöva känna sig ignorerade och de ska aldrig behöva känna att personalen inte har tid 

att ge dem. Sjuksköterskor behöver mer kunskap för att kunna hjälpa, stötta och vårda män så 

att de ska känna sig trygga, säkra och väl bemötta när de söker hjälp. Sjuksköterskor ska inte 

vara rädda för att ta itu med andra ämnen som är svåra att prata om som t.ex. sexuella pro-

blem. Det är viktigt för män att de får känna sig som män. De behöver stöd för att kunna bi-

behålla deras manlighet och deras oberoende. Får män god hjälp kommer de också att bli 

hjälpta i livet.  

 
Det är lite forskat om mäns upplevelser av att leva med urininkontinens och därför är det ock-

så svårt att hitta andra studier som styrker resultaten. Det finns ett stort behov av mer forsk-

ning för att kunna hjälpa dessa män på bästa sätt. Det finns mycket forskat på effekterna av 

förändringar och sjukdomar i prostatan, som t.ex. urininkontinens men det finns väldigt lite 

forskning som riktar sig direkt på mäns upplevelser av att leva med urininkontinens.  
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Tabell 1, strukturerade fritextsökningar i databaserna, 07-01-23 
PubMed, inklusionskriterier: male, fulltext 
 
Söknummer 

 
Sökord 

 
Antal ref. 

 
1 

 
incontinen* 

 
543 

2 urinary incontinen* 296 
3 living with 8875 
4 bladder dysfunction 300 
5 experience* 13470 
6 intervie* 7543 
7 1 OR 2 OR 4 780 
8 3 OR 5 22090 
9 7 AND 8 139 
10 
 

9 AND 6 25 

Urval  4 
 
Cinahl, inklusionskriterier: male, peer-reviewed, fulltext 
 
Söknummer 

 
Sökord 

 
Antal ref. 

 
1 

 
incontinen* 

 
284 

2 urinary incontinen* 181 
3 bladder dysfunction 15 
4 living with 3843 
5 experience* 6856 
6 intervie* 10828 
7 1 OR 2 OR 3 295 
8 4 OR 5 9916 
9 7 AND 8 84 
10 9 AND 6 32 
11 lived experience AND 1 3 

 
Urval  11 + 1 
 
Academic search elite, inklusionskriterier: peer-reviewed, fulltext 
 
Söknummer 

 
Sökord 

 
Antal ref. 

 
1 

 
incontinen* 

 
1238 

2 urinary incontinen* 636 
3 bladder dysfunction 68 
4 living with 1778 
5 experience* 58181 
6 intervie* 2338 
7 male 26985 
8 men 22607 
9 1 OR 2 OR 3 1286 
10 4 OR 5 59457 
11 7 OR 8 39742 
12 9 AND 10 137 
13 12 AND 11 

 
8 

Urval  0 
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Tabell 2, kvalitetsgranskning av artiklar ingående i analysen (n= 16) 
 
Författare, år 

 
Typ av studie 

 
Deltagare 

 
Metod 
Datains, analys 
 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 

Beitz & Zuze-
lo 
2003 

Kvalitativ feno-
menologisk 

10 män 
4 kvinnor 

Bandade inter-
vjuer 
Innehållsanalys 

Delt med cancer. Förvirrade 
pga lång efterbehandling, oro-
liga och rädda för spridning, 
rädda för att få stomi, tyckte 
att de behövde mer informa-
tion och support angående sex 
 

 
Medel 

Berterö 
2001 

Kvalitativ feno-
menologisk 

10 män Bandade inter-
vjuer 
Innehållsanalys 

Män med prostatacancer.  Be-
kymrade över sexualiteten, de 
var dock tacksamma för att de 
levde. Fruarnas stöd var vik-
tigt. Inkontinens och hormo-
ner påverkade manligheten 
 

Hög 

Burt et al. 
2004 

Kvalitativ 17 män Fyra bandade te-
lefonintervjuer, 
med varje delt 
samt en bandad 
öga-mot-öga in-
tervju med varje 
delt 
Innehållsanalys  
 

Män med prostatacancer. Po-
sitiva till sjukhusvistelsen, 
svårt att klara sidoeffekterna 
trots info, svårt att prata sex. 
De var oförberedda på inkon-
tinensen och de yngre männen 
var olyckliga över impoten-
sen.  
 

Hög 

Butler et al. 
2001 

Kvalitativ 21 män Bandade inter-
vjuer 
Innehållsanalys 

Män med prostatacancer. Fa-
miljen var viktig vid behand-
ling. Diagnosen chockade. 
Jobbigt med KVAD. Informe-
rade om UI men chockades i 
alla fall. Förlorade manlighe-
ten 
 

Medel 

Chapple & 
Ziebland 
2002 

Kvalitativ 52 män Bandande inter-
vjuer 
Innehållsanalys 
NUD*IST 

Män med prostatacancer. På-
verkade känslan av maskulini-
tet negativt. Sidoeffekterna av 
hormonbehandlingen sågs vär-
re än inkontinens och impo-
tens 
 

Hög 

Hedestig et 
al.  
2005 

Kvalitativ 10 män Bandade inter-
vjuer.  
Innehållsanalys 

Män med prostatacancer. 
Kände sig förändrade, oman-
liga, ensamma och okomplet-
ta. De upplevde en ny livssitu-
ation med förlorad självkänsla 
och färre möjligheter till akti-
viteter. De hade inte förstått 
sidoeffekterna av behandling-
en. 
 

Hög 
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Tabell 2, (forts.) kvalitetsgranskning av artiklar ingående i analysen (n= 16) 
 
Författare, år 

 
Typ av studie 

 
Deltagare 

 
Metod 
Datains, analys 
 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 

Horrocks et 
al. 
2004 

Kvalitativ 9 män 
11 kvinnor 

Bandade inter-
vjuer.  
Innehållsanalys 

Delt med inkontinens. Kände 
skam och förnedring. De ville 
inte prata om problemet, inte 
använda skydd och ville vara 
självständiga. Upplevde atti-
tyder som sa att inkontinens 
var naturligt, kände sig osäkra 
vart de skulle vända sig för att 
få hjälp 
 

Hög 

Koch et al. 
2000 

Kvalitativ 4 män 5 gruppträffar 
med öppna in-
tervjuer 
Innehållsanalys 

Män med inkontinens. Livet 
planerades runt toaletter, varje 
dag var olika, förlorade kon-
trollen över kroppen. De ville 
förändra livet 
 

Medel 

Milne & Mo-
ore 
2006 

Kvalitativ 5 män 
33 kvinnor 

Bandade inter-
vjuer 
Innehållsanalys 

Män med inkontinens. För att 
orka var man tvungen ha rea-
listiska mål, positiv behand-
ling och uppföljning. Rutin-
mässig fysisk aktivitet hjälpte 
 

Hög 

Moore & Es-
tey 
1999 

Kvalitativ 63 män Intervjuer 
Innehållsanalys 

Män med prostatacancer. Oro-
liga i väntan på testresultatet. 
De ville inte förlora kontrollen 
och var frustrerade. Det värsta 
var ovissheten, de förstod inte 
informationen de fått 
 

Medel 

Paterson 
2000 

Kvalitativ 3 män Bandade inter-
vjuer 
Innehållsanalys 

Män med inkontinens. Höll UI 
hemligt, olika identiteter bero-
ende på var man befinner sig. 
 

Medel 

Petry et al.  
2004 

Kvalitativ 9 par Bandade inter-
vjuer 
Innehållsanalys 

Män med prostatacancer. Ville 
behålla kontrollen över elimi-
nation och erektion och det 
var stressande att inte veta hur 
framtiden skulle bli. De var 
hoppfulla till ytan men oroliga 
i själen. Tyckte de fått för lite 
information. 
 

Medel 

Philips et al. 
2000 

Kvalitativ 34 par 
 

Bandade inter-
vjuer 
Innehållsanalys 
NUD*IST 

Män med prostatacancer. Ville 
att livet skulle bli normalt 
igen, försökte se positivt för 
att orka. Fruarna tyckte att 
männen var irriterade. Erek-
tionsproblem upplevdes som 
en stor förlust. 
 

Medel 
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Tabell 2,(forts.)  kvalitetsgranskning av artiklar ingående i analysen (n= 16) 
 
Författare, år 

 
Typ av studie 

 
Deltagare 

 
Metod 
Datains, analys 
 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 

Roe 
2000 

Kvalitativ 
Kvantitativ 

8 män 
19 kvinnor 

Bandade inter-
vjuer 
Innehållsanalys, 
standardized 
health measures 

Delt med inkontinens. Ville 
normalisera livet genom att 
vara oberoende, ville ha kon-
troll. Tog lång tid att accepte-
ra. Rutiner hjälpte det dagliga 
livet och delt försökte bemäst-
ra inkontinensen med hjälp av 
tekniker 
 

Hög 

Roe & May 
1999 

Kvalitativ 8 män 
19 kvinnor 

Bandade inter-
vjuer 
Innehållsanalys 

Delt med inkontinens. Inkon-
tinens och sexuell identitet 
hade ett samband. Inkontinens 
var pinsamt och deltagarna 
ville vara självständiga 
 

Hög 

Wareing  
2004 

Kvalitativ feno-
menologisk 

11 män Bandade inter-
vjuer 
Innehållsanalys 

Män med inkontinens. Kände 
skam och rädsla. Kände sig 
onormala och samtidigt att det 
var en process av åldrandet. 
Pratar för att orka med det. 
 

Hög 

 

 


