
Abstrakt  
  
Bakgrund: Hos unga elitidrottare varierar förekomsten av urinläckage mellan 28-80 % 
beroende på studie och vilken sport som utövas. Dåligt stöd i övre delen av urinröret 
och urinblåsans botten anses vara den valigaste orsaken till ansträngningsinkontinens. 
Stödet ges av bäckenbottenmuskulaturen och dess viktiga muskler för att förhindra 
inkontinens. Urinläckage förekommer oftare hos kvinnor som utövar sporter som ger 
ett högt buktryck. Bäckenbottenträning anses vara en effektiv och säker metod för att 
behandla ansträngningsinkontinens och rekommenderas i litteraturen som första 
behandlingsåtgärd. Syfte: Att undersöka yngre aktiva idrottande kvinnors upplevelse av 
om urininkontinens påverkar deras livssituation. Metod: En kvalitativ metod med 
bandade intervjuer och halvstrukturerade öppna frågor användes som 
datainsamlingsmetod. Ett strategiskt urval gjordes. Sex yngre kvinnliga aktiva 
elitidrottare intervjuades. En kvalitativ innehålls analys utfördes. Resultat: Fyra 
kategorier identifierades: Hanterbarhet, sociala begränsningar, Emotionellt och 
kommunikation. Huvudesultatet visar att yngre kvinnor inte pratar om urinläckage som 
ett problem, de hade olika sätt att hantera situationen. Kvinnorna upplevde en rädsla för 
att urinläckage skulle ske utan förvarning och för att tappa kontrollen. Risk för 
urinläckage gav koncentrationssvårigheter vid träning. Studien visar en stor 
informationsbrist.  Sammanvägd förståelse: Hos yngre kvinnor kan det finnas en risk 
för att de påverkas mer av urinläckage än medelålders och äldre kvinnor, när det gäller  
upplevelsen av urinläckage och läckagets påverkan på  livssituationen. Detta med tanke 
på de ideal som idag ställer stora krav och är svåra att leva upp till. Kvinnor får oftast 
sin första information om bäcken botten träning för att förebygga urinläckage vid 
barnafödande. Denna information bör ske tidigare.  
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Abstrakt  
 
Background: Among young women vary the presence of urinary leakage between 28-
80% depending on the study and the sport practiced. Poor support in the upper part of 
the urethra and urinary bladder base is considered the common cause of stress urinary 
incontinence. Supports are given by the pelvic floor muscles and the key muscles to 
prevent incontinence. Urinary leakage occurs more frequent in women who engaged in 
sports that provide a high abdominal pressure. Pelvic floor training is considered to be 
an effective and safe method to treat stress urinary incontinence and is recommended in 
the literature as the first treatment action. Aim: To examine young active women's 
experience of urinary incontinence affects their lives. Method: A qualitative design 
with tape-recorded interviews and semi-structured open questions were used as data 
collection method. A strategic selection was made. Six young active elite sportswomen 
interviewed. A qualitative content analysis was conducted. Results: Four categories 
were identified: manageable, social limitations, emotional and communication. Main 
findings shows that young women do not talk about urinary leakage as a problem, they 
have different ways to cope. Women experience a fear of urinary leakage shall be 
affected without prior notice and to lose control. The risk of urinary leakage gives 
concentration difficulties in training. The study shows a great lack of information. 
Weighted understanding: Among young women, there may be a risk that they are 
more affected by urinary leakage than middle-aged and older women, in terms of their 
experience of urinary leakage and leak impact on their lives. This in view of the ideals 
which today makes high demands and is difficult to live up to. Women get often their 
first information on the basin floor exercise to prevent urinary leakage at childbirth. 
This information should take place earlier. 
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Bakgrund 
 
Urininkontinens definieras enligt International Continence Society (ICS), som” the complaint 

of any involuntary leakage of urine”  (Abrams, Cardozo, Fall, Griffiths, Rosier & Ulmsten et 

al, 2002). Urininkontinens delas in i tre stora grupper hos kvinnor, där 

ansträngningsinkontinens är vanligast med en förekomst på cirka 47-50 % hos alla som har 

urininkontinens. Trägningsinkontinens är den minst vanliga och blandinkontinens näst 

vanligast hos alla kvinnor med urininkontinens (Bø, 2004a; Nygaard, Girts, Fultz, Kinchen, 

Pohl & Sternfeld, 2005; Di Benedetto, Coidessa & Floris, 2008). Ansträngningsinkontinens 

definieras enligt ICS, som  ” the complaint of involuntary leakage on effort or exertion, or on 

sneezing or coughing” (Abrams et al, 2002). 

 

Urininkontinens är allmänt utbredd hos kvinnor i åldrarna 15-64 år (Bø, 2004a; Di Benedetto 

el al, 2008). Förekomsten av urinläckage hos unga kvinnor som motionerar regelbundet 

varierar mellan 13-45 % i åldern 15-30 år (Brown & Miller, 2001; Eliasson, Nordlander, 

Mattsson, Larson & Hammarström, 2004; Dockter, Becker, Huber, Lacher & Obeng, 2008) 

och hos elitidrottare i åldern 12-35 år varierar förekomst av urinläckage mellan 28-80 % 

beroende på studie och vilken sport de utövar (Nygaard, Thompson, Svengalis & Albright, 

1994; Eliasson, Larsson & Mattsson, 2002; Thyssen, Clevin, Olesen & Lose, 2002; Caylet, 

Fabbro-Peray, Marés, Dauzat, Prat-Pradal & Corcos, 2006). Dessa studier visar på att det 

finns ett problem med urininkontinens även hos unga aktiva kvinnor och att det inte bara är ett 

problem för äldre kvinnor och de som fött barn.  

 

Urininkontinens hos kvinnor har många bakomliggande orsaker. Dåligt stöd i övre delen av 

urinröret och urinblåsans botten anses vara den valigaste orsaken till 

ansträngningsinkontinens. Stödet ges av bäckenbottenmuskulaturen (BBM) som utgörs av 

viktiga muskler för att förhindra inkontinens. Icke neurogen urininkontinens är vanligare hos 

kvinnor än män på grund av skillnad i BBM anatomi och ligament som stödjer urinblåsa och 

sfinktrar (Hahn & Myrhage, 1999; Bø, 2004b; Di Benedetto el al, 2008). Andra kända 

riskfaktorer är en ökad ålder, graviditet och vaginalt barnafödande (Bø, 2004a; Eliasson, 

2005; Kobashi & Kobashi, 2006; Di Benedetto el al, 2008). Brown & Miller (2001) nämner 

att övervikt är en riskfaktor för urininkontinens. Även i en Norsk stor studie fann man ett klart 

samband mellan ökat body mass index (BMI >25) och urininkontinens. Ökad risk för 

inkontinens fanns även hos de som drack mer än två koppar te dagligen samt rökare som rökte 
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20 eller fler cigaretter/dag. I studien sågs inget samband mellan inkontinens och ökad 

konsumtion av alkohol och sambandet till ökat intag av kaffe framgick inte klart (Hannestad, 

Rortveit, Daltveit & Hunskaar, 2003). 

 

En normal östrogennivå är viktig för att bibehålla en normal slemhinnetjocklek vilket har en 

betydelse för urethraslutning och kontinens. Viktiga receptorer för östrogen finns bland annat 

i urethra, urinblåsan, sfinktrar, vagina och bäckenbotten. Hormonnivåerna varierar under 

menstruationscykeln och premenstruellt kan vissa kvinnor känna av urinläckage (Kobashi & 

Kobashi, 2006). I en svensk studie framkommer att 17 av 35 elit gymnaster kände av 

urinläckage beroende av menstruationscykeln (Eliasson et al., 2002). Kvinnliga atleter som 

tränar mycket kan också få sekundär amenorre (hypothalmik inducerad) på grund av hård 

träning, vikt förlust och ätstörning. Ätstörningar är inte ovanligt hos kvinnor inom sporter 

som t.ex. gymnastik, långdistans löpning och simning där man eftersträvar låg kroppsvikt 

(Greydanus, & Patel, 2002). Studier påvisar en signifikant högre frekvens av urininkontinens 

hos atleter med ätstörning mot för atleter utan ätstörning (Bø & Sundgot Borgen, 2001). En 

genetisk ärftlig förändring av kollagen, som finns i stödjevävnaden kring de nedre 

urinvägarna och som skall hålla urinblåsa och urethra uppe under ökat buktryck, har betydelse 

för uppkomst av inkontinens. Denna genetiska förändring i kollagenet, som även finns i 

ledband och fascior ger också en ökad rörlighet i leder som i sin tur uppmuntrar kvinnor med 

denna egenskap att söka sig till sporter där de gynnas av denna rörlighet. Dessa kvinnor är 

därmed predisponerade för att bli inkontinenta (Nygaard et al., 1994; Bø 2000; Eliasson et al, 

2002). 

 

Regelbunden träning ger förbättrad fysisk hälsa, minskad risk för övervikt och bättre 

självkänsla (Greydanus & Patel, 2002). Trots de positiva effekterna som träning ger så finns 

det flera hinder som kvinnliga atleter står inför som tidigare nämnts. Kvinnor kan inte 

rekommenderas att undvika fysisk aktivitet eller sport. Därför är det viktigt att förebygga 

problem som urininkontinens så att inte kvinnor slutar att vara aktiva på grund av 

urininkontinens. Nygaard et al. (2005) konstaterar i sin studie att urininkontinens är ett hinder 

för 1 av 4 kvinnor för att vara fysiskt aktiv, speciellt hos de som har svår urininkontinens. 

Flera kvinnor ändrade sin träningsform bland annat till att träna själv och de med svår 

urininkontinens hade en större tendens till att sluta träna. Även Brown & Miller (2001) 

konstaterar att yngre kvinnor med urinläckage är mindre aktiva.  
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Det är vanligare med urinläckage hos kvinnor som utövar sporter (gymnastik, aerobics, 

löpträning, vissa bollsporter t.ex. basketboll) som ger ett högt buktryck. Detta medför en kraft 

ned mot bäckenbotten så att BBM ansträngs och måste motverka denna kraft.  Kvinnor som 

utövar mindre krävande sporter (golf, promenader) belastar inte BBM på samma sätt och har 

därmed inte samma risk för att bli inkontinent (Bø, 2004a; Nygaard et al., 2005; Eliasson et 

al., 2004). Studier visar att elit atleter inte är mer urininkontinenta senare i livet jämfört men 

en kontrollgrupp.  Däremot om kvinnan hade urinläckage under sin aktiva tid är hon 

predisponerad för urininkontinens även senare i livet (Bø & Sundgot-Borgen, 2008). Elit 

atleter har stark BBM men trots det har de ofrivilligt urinläckage under träning (Eliasson et 

al., 2002). Hård fysisk träning ger utmattningssymtom, trötthet efter träning i BBM. Studier 

visar att kvinnor med mild ansträngningsinkontinens i åldern 22-26 hade 20 % sämre 

kontraktionsförmåga i BBM efter träning (Lindland, Nygaard & Bø, 2007). Därför kan som 

Bø (2004a) skriver kvinnliga atleter på elit nivå behöva en starkare BBM än kvinnor i 

allmänhet. 

 

Forskning visar att bäckenbottenträning (BBT) är en effektiv och säker metod för att behandla 

ansträngningsinkontinens och rekommenderas i litteraturen som första behandlingsåtgärd. 

Osäkerhet råder dock om man kan bota ansträngningsinkontinens genom BBT eller om man 

endast kan förbättra tillståndet. Vissa studier visar dock att 44-69 % av de som har 

ansträgningsinkontinens blir botade efter BBT (Bø, Talseth & Holme, 1999; Bø, 2000; 

Mørkved, Bø & Fjørtoft, 2002; Bø, 2004b). Andra behandlingsmetoder som används vid 

ansträngningsinkontinens är medicinsk- och kirurgiskbehandling. Denna uppsats tar inte upp 

dessa behandlingsmetoder ytterligare därför att yngre kvinnor som inte har fött barn har inte 

skador på ligament, fascior, nerver eller muskelfibrer. Unga aktiva kvinnor är dessutom 

motiverade och vana att träna och bör därför rekommenderas att träna BBM i första hand (Bø 

& Sundgot Borgen, 2001; Bø, 2004a). Tre metoder att träna BBM nämns i litteraturen. Första 

sättet är att kontrahera musklerna strax före fysisk påfrestning av bäckenbotten och hålla 

musklerna kontraherade genom påfrestningen (”the Knack”) t.ex. vid hosta och hålla 

kontraktionen tills man hostat färdigt. Det andra sättet är regelbunden muskelstärkande 

träning av BBM genom att kontrahera musklerna enligt ett visst schema. Det tredje sättet är 

att indirekt träna BBM genom att träna bukmuskulaturen (transversus abdominus). Denna 

träningsmetod har dock litet stöd i litteraturen och få studier är gjorda på effekten av 

träningsmetoden. Den optimala träningen av BBM vid ansträngningsinkontinens är att både 
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kontrahera musklerna strax före ökat buktryck (t.ex. vid hosta) och att regelbundet träna BBM 

(Hahn & Myrhage, 1999; Bø, 2004b). 

 

Eliasson et al. (2004) konstaterar i sin studie att 71 % av kvinnorna tömde urinblåsan i 

förebyggande syfte. Detta förekom oftare hos dem som läckte urin än de som inte gjorde det. 

Kvinnor som tömmer urinblåsan i förebyggande syfte måste oftare pressa på för att kunna 

tömma blåsan, detta visar sig i studien vara en riskfaktor för att utveckla urininkontinens. 

Brown & Miller (2001) påvisar att en vanlig strategi för att undvika läckage hos unga kvinnor 

är att de går på toaletten ”i fall att”. 

 

Enligt det Internationella kontinens förbund (ICS) påtalas att mer forskning behövs angående 

faktorer som påverkar inkontinens som tillexempel: typ, frekvens, svårighetsgrad, orsaks 

faktorer, social påverkan, hygieniska aspekter, livskvalitet, mätmetoder för att konstatera 

urinläckage och vad som påverkar individen att söka/inte söka hjälp för sina besvär (Abrams 

et al., 2002). 

 

Denna uppsats fokuserar på ansträngningsinkontinens som är vanligast hos yngre och aktiva 

kvinnor. Neurogena sjukdomar och skador som kan orsaka urininkontinens tas inte upp 

eftersom detta ligger utanför vårt syfte med uppsatsen. De flesta studier som är gjorda om 

psykosociala faktorer på urininkontinens bygger på enkätundersökningar och har medelålders 

eller äldre kvinnor som målgrupp. Några studier har inkluderat hela åldersspannet där de 

yngre finns med i gruppen. En begränsad forskning finns om endast de yngre aktiva 

kvinnornas upplevelser av urininkontinens och mycket få av dessa har använt en kvalitativ 

metod.  

 

Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka yngre aktiva idrottande kvinnors upplevelse om 

urininkontinens påverkar livssituationen.  
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Metod 

Procedur 

Utifrån syfte och frågeställning valdes en kvalitativ design. För att få svar på frågeställningen 

gjordes ett strategiskt urval, för att få informanter som troligen hade något att berätta om 

forskningsfrågan. Undersökningen genomfördes med hjälp av halvstrukturerade öppna frågor 

med bandade intervjuer (Forsberg & Wengström, 2003, s. 128, 136-137; Polit & Beck, 2008, 

s. 343, 355-356, 394). Tränaren för gruppen kontaktades via telefon för att få hjälp att tillfråga 

tilltänkta deltagare och hjälp med att dela ut informationsbrev se bilaga1, med förfrågan att 

delta i studien. Nio informationsbrev med förfrågan att delta i studien delades ut till de 

tilltänkta deltagare som fanns tillgängliga.  

 

En informationsträff hölls för att ge en muntlig presentation av studien och för att samla in 

intresseanmälan med informerat samtycke att delta i studien (Polit & Beck, 2008, s. 177). 

Överenskommelser angående tid och plats för intervjuerna gjordes, deltagarna valde själv tid 

och plats för intervjun vilka genomfördes i en lugn ostörd miljö. Av de nio tilltänkta 

deltagarna anmälde sex stycken intresse att delta i studien. Innan intervjuerna genomfördes 

gjordes artikel sökningar i databaserna PubMed och Cinahl med MESH- termer och fritext, 

dessutom genomfördes en manuell sökning av relevanta artiklars referenslistor. En litteratur 

granskning och fördjupning av ämnet gjordes enligt Forsberg & Wengström (2003, s. 139) för 

att få en översikt av vad man tidigare vet inom problemområdet och för att skaffa fördjupad 

kunskap i ämnet. I förförståelsen ingår även att uppsatsförfattarna är studerande på 

distriktsköterskeutbildningen vid Mittuniversitetet och att båda har lång erfarenhet av 

omvårdnad. Databassökning och granskningen av tidigare forskning och intervjuerna med 

innehållsanalys gjordes under april – juni 2009. 

 

Datainsamling 
 
En kort information gavs innan varje intervju om studiens syfte och tilltänkta deltagarna i 

studien gavs en förfrågan angående informerat samtycke att delta i studien (Polit & Beck, 

2008, s. 176-177) och att bandspelare skulle användas. Datainsamlingen genomfördes med 

hjälp av bandspelare (Philips system 500 Hi-Q) de bandade intervjuerna pågick cirka 25-55 

(md = 33) minuter och genomfördes av uppsatsförfattarna tillsammans. Informanterna fick 

fritt berätta om sina erfarenheter och upplevelser utifrån fem öppna frågor: 1) Vad vet du om 

urinläckage? 2) Hur tror du att det känns att ha urinläckage? 3) Hur tror du att andra tänker 
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om att läcka urin? 4) Vad tror du man gör om man läcker eller är rädd för att läcka urin? 5) 

Hur tror du att en person med urinläckage gör för att underlätta sin vardag?   Till dessa öppna 

frågor ställdes följdfrågor och klargörande frågor där vissa av dem användes och andra inte, 

exempel på följdfrågor var: 1)Vilken information har du fått angående att förebygga 

urinläckage? 2) Kan du berätta någon situation som har med urinläckage att göra? 3) Hur 

upplevde du det?  Forsberg & Wengström (2003, s. 128) beskriver hur forskarna dessutom 

kan stimulera informanterna att genom kroppsspråk och ljud såsom hummanden att utveckla 

sina svar.  

 

Undersökningsgrupp 
 
Informanterna utgjordes av homogen grupp av sex unga friska kvinnor som utövar sport på 

elitnivå i Sverige i åldrarna 18-28, med en medelålder på 21år.  De har utövat sin sport i 

medeltal 13,6 år. Träningen bestod av cirka tre timmars långa träningspass 3-4 dagar per 

vecka och tävlingar. 

 

Analys 
 
De inspelade intervjuerna transkriberades för att föra över de talade orden till skrivna ord och 

analyserades sedan utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Detta är en metod som är lämplig att 

använda för att identifiera mönster i data. Efter att texterna skrivits ut på papper lästes texten 

upprepade gånger av båda uppsatsförfattarna för att få en känsla för helheten. Efter detta 

plockades ord, meningar eller fraser med omgivande text ut som hörde ihop genom sitt 

innehåll och sammanhang, samt var relevant för frågeställningen, såkallade 

meningsbärandenheter. Dessa meningsenheter kondenserades sedan i syfte att korta ned 

texten men bevara det centrala i innehållet utan att något skulle gå förlorat. De kondenserade 

meningsenheterna grupperades sedan i underkategorier med närbesläktat innehåll och 

slutligen i kategorier som tabell 1 och bilaga 2 demonstrerar. Processen att ta ut 

meningsenheter, underkategorier och kategorier har kontinuerligt gått från helhet till del och 

tillbaka för att finna ett samband. Denna process har utförts av båda uppsatsförfattarna 

tillsammans (Graneheim & Lundman, 2004; Elo & Kyngäs, 2007; Polit & Beck, 2008 s.517- 

522).   

 

 

 



9  
 

 
 

Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

Det kan bli liksom i 
…alltså vid någon gång 
har det blivit så att alltså .. 
alltså att det har bara 
kommit utan att jag liksom 
ens ha känt att jag har 
varit kissnödig. 

Det har bara kommit utan 
att jag känt mig kissnödig 

Rädsla för att inte ha 
kontroll 
 

Emotionellt 

 
Etiska överväganden 
 
Uppsatsförfattarna har följt de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i norden (1995) 

enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Helsingforsdeklarationen och tagit 

del av Mittuniversitetets kommittés riktlinjers PM. Muntlig kontakt togs via telefon med 

styrelsemedlem i Mittuniversitetets kommitté angående förfrågan om behov av ansökan om 

etisk granskning hos etisk kommitté av projektet. Pågrund av att inga persondata samlades in 

på informanterna samt att deltagarna i den kommande studien var myndiga (3 § 

Personuppgiftslagen (PUL) när det gäller ”känsliga personuppgifter”) ansågs det enligt 

kontakten inte nödvändigt med ansökan till etisk nämnd. 

Tilltänkta deltagare informerades muntligt och skriftligt angående förfrågan om deltagande i 

studien, att deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan utan 

att ange särskild förklaring. Deltagarna informerades om att allt som sades under intervjun 

behandlades konfidentiellt. Skriftligt samtycke att delta i studien inhämtades enligt bilaga 1 

(Polit & Beck, 2008, s. 174-181). 

 

 

Resultat 
 
Graneheim och Lundman (2004) anser att inga data skall falla mellan två kategorier eller 

passa in i två eller flera kategorier under en innehållsanalys. Inga data som relaterar till syftet 

får därmed tas bort för att det saknas en lämplig kategori. Detta kan vara svårt eftersom 

mänskliga upplevelser kan vara så sammanflätade att de kan passa in i flera kategorier. De 

menar vidare att för att få en trovärdighet i resultatet är det av värde att ha en dialog mellan 

forskare under arbetets gång. Detta eftersom man som forskare tolkar textens innehåll olika på 

grund av olika erfarenheter. Följande underkategorier och kategorier har uppsatsförfattarna 

kommit fram till tillsammans under analysarbetet vilket tabell 2 visar. 
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Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier beträffande yngre aktiva idrottande kvinnors upplevelser av 
hur urininkontinens påverkar livssituationen. 

 
Hanterbarhet 
 
Väljer kläder efter situation 

Kvinnorna berättar att det upplevs jobbigt att gå mer lättklädd vilket gör att man väljer kläder 

som gör att ett eventuellt urinläckage inte syns. 

 

”…Gud va jobbigt att gå på stranden i bikini det skulle nog va sarong för jämnan i så fall…” 

 

”Mhmh.. eller så här shorts , bomullskläder måste vara jobbigt då syns det ju på en gång” 

 

Uppfattar det inte som ett problem 

Många av kvinnorna säger att de blir kissnödiga men de pratar inte om urinläckage som ett 

problem utan de löser situationen genom att t.ex. använda binda som de kan byta vilket gör att 

det kan jämställs med att ha mens. Då läckaget oftast är litet är det inget man tänker på och 

man vet inte om det räknas som urinläckage. 

 

”…det är väll möjligt man bara känt att likdom.. ee..det har läckt lite grann någon gång xxxx men det är inge 

mycke vet inte om det räknas som nå” 

 
”… det har ju många sagt…att man blir kissnödig…de är inte som att man har pratat om det som ett problem” 

 

”Använda bindor eller någonting, för att ifall att det sker så kan man bara att man kan byta och så om ja menar 

då ä man ju inte så då är det ju som att ha mens” 

 

”Det är nog på slutet faktiskt …men det är väll liksom inget jag har tänkt på ja liksom inte” 

Kategori Underkategori 

Hanterbarhet Väljer kläder efter situation 
Uppfattar det inte som ett problem 
Kontrollera situationen 

Sociala begränsningar Problem i olika situationer 
Koncentrationssvårigheter vid träning 

Emotionellt Rädsla för att bli upptäckt 
Känsla om ensamhet om problemet 
Rädsla för att inte ha kontroll 
Uppfattas avvikande 

Kommunikation Informationsbrist 
Informationssökning 
Pratar inte med andra men kanske med nära och kära 
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Kontrollera situationen 

För att hantera urinläckaget i olika situationer använder kvinnorna olika strategier. Man ser 

till att kissa ordentligt innan träning och vissa använder trosskydd ifall det blir ett urinläckage. 

Ett annat sätt är att ta det lugnt och att försöka att hålla emot, går inte det så får man ibland gå 

och kissa flera gånger under träningen. 

 
”…ta det lugnt mellan varven och försöka hålla mig” 

 
”… ibland fick jag ju ha..e.. trosskydd för ibland …kunde det komma ytterst lite men endå” 
 
”Se till att kissa innan ordentligt kanske ..för att få ut allting innan , tokkissa eller nått hä på kran och så bara 
kissa ut den sista droppen så man hör liksom hur det låter då blir man ju ofta kissnödig” 

 
”…ää..ja alltså jag kunde endå liksom försöka hålla emot, men sedan var ja ju tvungen att flera gånger kissa…” 

 

Sociala begränsningar 
 

Problem i olika situationer 

Kvinnorna beskriver att det kan finnas vissa situationer som man kan tänkas undvika som gör 

att andra märker ett urinläckage som t.ex. vara på stranden, gå på bio där det är trångt, man 

sitter tätt och det kanske luktar, det kan vara svårt att ta sig ut till toaletten. De uttrycker att 

vissa saker kan man inte göra på grund av urinläckage men egentligen borde man kunna det.  

 

”…bada är kanske svårt på sommaren… liksom visa sig på stranden alltså” 

 

”..vet inte .. inte gör saker som kan orsaka att det.. andra märker det eller vad man ska säga” 

 

”…det kanske blir så hära ja men, sitta på bion, det kanske inte är så kul och springa ut ifall att det händer och så 
sitter man ju ganska liksom tätt där så då kanske det luktar jag vet inte” 
 

”….men jag kan inte göra det för jag har så… men jag tror egentligen att man kan göra ganska mycket…” 

 

Koncentrationssvårigheter vid träning 

Vid träning upplever kvinnorna svårigheter eftersom urinläckaget blir värre vid rörelse och 

förhindrar medverkan fullt ut. Urinläckaget upplevs inte stort men det stör träningen eftersom 

man tänker på att det kan bli ett läckage, vilket stör koncentrationen.  
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”…jag kan bli så jäkla kissnödig att jag kan inte xxx varannan gång eller nått” 

 

”…det var ju inte speciellt så att jag kissade mycket heller då heller de va det som var mest störigt, det störde 

träningen ganska mycket också efter som man tänker på det hela tiden” 

 

”Det kanske är svårare såhär när man ska idrotta och så röra på sig mycket då kanske det blir värre också” 

 

Emotionellt 
 
Rädsla för att bli upptäckt 

Kvinnorna uttrycker en rädsla för att andra skall upptäcka urinläckaget, vilket gör att man 

undviker att vara bland folk där man inte har tillgång till toalett.  

 

”Vara mycket bland folk där man inte har tillgång till toa…” 

 

”…de var ju snabbt in på toaletten … ska jag säga om det…xxxx ..alltså så liksom blir det ju” 

 

Känsla av ensamhet om problemet 

Eftersom man inte vet hur vanligt det är med urinläckage eller hur många som har det 
uttrycker kvinnorna en känsla av att läckaget är värre eller onaturligare än det är.  
 
”Känner själv att det känns värre än det egentligen är eller onaturligare än vad det är” 

 

”Man vet ju inte hur många det är som har och hur vanligt det är” 

 

Rädsla för att inte ha kontroll 

Kvinnorna upplever en rädsla att urinläckaget kan ske utan att man känner sig kissnödig. De 

upplever sig inte kunna kontrollera situationen. 

 

”Det kan bli liksom i …alltså vid någon gång har det blivit så att alltså .. alltså att det har bara kommit utan att 

jag liksom ens ha känt att jag har varit kissnödig” 

 

”Det känns inte som att jag liksom haft någon xxx att jag inte ens ha kunnat kämpa emot….” 

 

”…jag känner mig inte kissnödig men jag känner nästan att det skulle kunna.. bli ett läckage eller vad man ska 

säga” 

 
”Jaa ….ja men liksom känner man att det är på, alltså ja inte hur det är om man känner att det kommer eller om 
det bara sker utan att man vet det” 
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Uppfattas avvikande 

Urinläckage är ingenting som syns utåt som t.ex. när man haltar på en fot och det uppfattas av 

kvinnorna som någonting udda, man skäms över och tycker är pinsamt. De tror att andra 

tycker det är äckligt och det är ingenting man önskar att ha.  

 

”Det är ju ingenting som syns utåt det är ju inte så att du haltar på en fot eller att du… ja det är ju ingenting som 

syns utåt” 

 

”…Ja men mens det har alla, men sånt där , det är mer såhära udda liksom..” 

 

”Ja det är nog … jag tror att många tycker att det är skämmigt eller pinsamt va eftersom att dom inte dom tycker 

säkert inte om att ha det och då skäms dom för det och för att dom vet att andra inte alltså att dom tycker att det 

är äckligt å men så här” 

 

Kommunikation 
 

Informationsbrist 

Kvinnorna uttrycker en informations- och kunskapsbrist om urinläckage. Det är något som 

förknippas med barnafödande och normalt åldrande.  

 

”Inte så mycket alls… faktiskt, det enda jag vet är väll att det…ja kommer urin när man inte vill antar jag” 

 

”Inte speciellt mycket…inte så att jag tänkt på det så” 

 

”Jag vet ingenting …om det kan jag säga” 

 

”Inte så mycket men dom flesta får det väll när de fött barn och inte har tränat alltså musklerna ..igen det är väll 

eller så vanlig ålders ja när man blir gammal liksom” 

 

Informationssökning 

Information om urinläckage är något som man söker själv t.ex. via Internet och inget man 
söker hjälp för hos sjukvården.  
 
”..mer att ..sådant som man sökt själv för att jag vet med mig själv att jag har haft svårare att hålla mig” 

 

”Det är något som man gärna inte…och då tror jag nog att dom söker information på eget sätt… i så fall om det 

har hänt… det tror jag att många gör” 
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”… det känns som det inte är en så stor grej alltså egentligen men… så därför har man ju försökt sökt i så fall 

själv… om men så liksom…så jag har aldrig känt att jag ska gå och söka hjälp för det utan att i så fall … har jag 

.. sökt hjälp.. eller så här kollat på Internet sett om jag hittat något forum” 

 

Man pratar inte om det med andra men kanske med nära och kära 

Kvinnorna uttrycker att urinläckage är ett känsligt ämne att prata om, det vill säga pinsamt 

och inget man pratar öppet om. Men man kan prata med någon man litar på och brukar prata 

med.  

 

”…det är ju inte så att man säger att när jag badar eller när jag …ibland så kan det komma…alltså så blir det inte 

att vi pratar, det blir det inte” 

 

”…det är ju pinsamt … alltså det är ju inte något som dom i första hand skulle säga … inte ens till sina föräldrar 

tror jag… absolut inte” 

 

”Jaa sina nära och kära tror jag nog att man skulle prata med” 

 

”Nee det tror jag inte ja nån kanske man berättar det för nån man litar på och brukar prata med” 

 

 

Diskussion 
 
Resultat diskussion 
 

Hos yngre kvinnor kan det finnas en risk för att de påverkas mer av urinläckage än 

medelålders och äldre kvinnor, när det gäller deras upplevelse av urinläckage och läckagets 

påverkan på deras livssituation. Detta med tanke på de ideal som dagens samhälle ställer på 

ungdomar, att de skall vara attraktiva och framgångsrika. De blir ständigt påminda via media 

tillexempel teveserier och annan reklam i samhället tillexempel affischer, som ger ungdomar 

en felaktiv bild av hur man ”skall vara”. Det ger stora krav som är svåra att leva upp till för 

ungdomar idag. Tillexempel att vara lättklädd kan vara svårt pågrund av att urinläckaget syns 

eller att träningen påverkas med störd koncentration på grund av rädslan för ett urinläckage. 

På det emotionella planet så finns det alltid en rädsla för att bli upptäckt, att inte ha kontroll 

och en känsla av att vara avvikande oberoende av ålder. Studien visar en stor 

informationsbrist angående orsaken till urinläckage och den behandling som finns att få. 

Kvinnor får oftast sin första information om bäckenbotten träning för att förebygga 
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urinläckage vid barnafödande.  Denna information bör ske tidigare med tanke på vad som 

framkommit i studien då yngre aktiva kvinnor har en risk för att få urinläckage vid utövandet 

av vissa sporter och med tanke på att kvinnor idag föder sitt första barn senare i livet. 

 

Ansträngningsinkontinens är inget farligt tillstånd men det påverkar individen både 

emotionellt och socialt. Urinläckage är ett problem för berörda kvinnor, som de har svårt att 

hantera. Kvinnorna som har urinläckage vet inte hur de ska definiera problemet, om det är en 

sjukdom? Urinläckage är inget de vill bli associerade med och det är ett förbjudet ämne att 

prata om (Bø, 2000; Ashworth & Hagan, 1993; Hägglund & Wadensten, 2007). Denna studie 

visar på likartade resultat då kvinnorna inte pratar om urinläckage som ett problem, utan de 

har olika sätt att hantera situationerna. De jämställer bland annat urinläckage med att ha mens 

eller så vet de inte om läckaget räknas. Nygaard, De Lancey, Arnsdorf och Murfhy (1990) 

menar att kvinnor har en förmåga att anpassa sig till problemet med urininkontinens genom 

att hitta olika lösningar och Ashworth & Hagan (1993) samt Hägglund & Ahlström (2007) 

menar att kvinnor med urinläckage använder sig av speciella försiktighetsåtgärder. De 

planerar sin dag vilket blir ett sätt att leva så normalt som möjligt. Detta visar sig även 

stämma med denna studie där kvinnorna löser olika situationer med att tillexempel använda 

trosskydd eller binda som är lätt att byta. De kissar ordentligt innan träning, tar det lugnt och 

försöker hålla emot vilket hindrar träningen. Detta kan medföra ett avstannande i utvecklingen 

av sporten och i karriären.  Ibland blev de tvungna att under träning gå och kissa flera gånger 

eller så valde de kläder som gjorde att ett eventuellt urinläckage inte syntes. I värsta fall visar 

studier som nämnts i bakgrunden att kvinnan slutar att utöva sin sport.  I Hägglund och 

Wadensten (2007) studie framkommer det att urinläckage är ett problem som är ständigt 

närvarande hos inkontinenta kvinnor, vilket gör att de distanserar sig för att kunna hantera 

situationen.  De avdramatiserar och minimerar urinläckaget, de ser det som en normal 

konsekvens efter graviditet och barnafödande. 

 

Urininkontinens har en ålders beroende påverkan på livskvalité. Medelålders kvinnor med 

ansträngningsinkontinens rapporterar mer sociala begränsningar, som får en effekt på det 

dagliga livet, än äldre kvinnor som är mer benägna att acceptera och anpassa sig till 

situationen, de ser det som ett problem bland många andra hälsoproblem. Medelålders 

kvinnor uppger dock att det är lättare att acceptera och att leva med urinläckage vid 50 års 

ålder än vid 30 års ålder (Hunskaar & Vinsnes, 1991; Sandvik, Kveine & Hunskaar, 1993; 

Hägglund & Ahlström, 2007; Andersson, Nilsson, Johansson & Sahlberg- Blom, 2008). Med 
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tanke på vad som framkommer i dessa studier, att urinläckage påverkar kvinnornas 

livssituation olika beroende på kvinnans ålder kan man tänka sig att yngre kvinnor blir mer 

påverkade i det dagliga livet.  

 

Kvinnor är rädda för att lukta illa och vara mindre attraktiva på grund av urinläckage. De är 

rädda för att andra kan missuppfatta situationen och tror att de missköter sin hygien, vilket 

kan påverka intima relationer. Yngre och medelålders kvinnor, jämfört med äldre kvinnor 

med urinläckage är i allmänhet mindre nöjda med sin livssituation när det gäller det dagliga 

livet, sociala aktiviteter och sitt sexuella liv (Hägglund & Wadensten, 2007; Nilsson, Lalos & 

Lalos, 2009).  

 

Det som visar sig i denna studie som innefattar yngre kvinnor är att man undviker vissa 

situationer som gör att andra kan märka ett urinläckage. Större delen av kvinnorna tar upp 

ämnet ”vara lättklädd” som en social begränsning, tillexempel visa sig på stranden. 

Situationer som tillexempel gå på bio eller konsert som kan medföra svårigheter att ta sig till 

toaletten, det är trångt, man sitter eller står tätt intill andra, det upplevs svår på grund av rädsla 

för eventuellt urinläckage som kan göra att andra känner att de luktar urin. Kvinnorna 

uttrycker dock att de egentligen inte borde behöva undvika dessa situationer. I Nygaard et al. 

(1994) samt Eliasson et al. (2002) studier rapporterade elit idrottarna främst urinläckage under 

träning och inte vid aktiviteter i det dagliga livet. I Nygaard et al. (1994) studie påvisas dock 

en relativt hög förekomst av urinläckage även i det dagliga livet. I denna studie framkommer 

det också att urinläckage förekommer mest under träning eftersom urinläckaget blir värre vid 

träning, vilket förhindrar medverkan fullt ut. Läckaget är inte stort men det stör 

koncentrationen och träningen då man ständigt tänker på att det kan bli ett läckage. 

Urinläckage förekommer även i denna studie i andra sammanhang. I Bø och Sundgot Borgen 

(2001) framkommer det att urinläckage hos elitidrottare kan påverka koncentrationen vid 

träning och tävling, speciellt i sporter där man använder minimala och tajta kläder.  

 

Det mest framträdande området vid urininkontinens är på det emotionella planet där känslan 

av att vara generad och att skämmas återkommer (Valerius, A.J., 1997; Nygaard et al., 1994; 

Eliasson et al., 2002; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007). De flesta 

meningsenheter i denna studie faller också inom kategorin emotionellt. Kvinnorna i studien 

vet inte hur vanligt det är med urinläckage. Det är ingenting som är synligt, därför upplever de 

läckaget större och onaturligare än vad det behöver vara. I Ashworth & Hagan (1993) studie 
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framkommer det att kvinnor i medelåldern antar att ingen annan har samma typ inkontinens 

som de själva och de är rädda för att de skulle vara unika vid eventuell upptäckt. Därför 

undviker de situationer som gör att de kan bli upptäckta. I denna studie uppfattas urinläckage 

av kvinnorna som udda, något man skäms över, tycker är pinsamt och något man tror andra 

tycker är äckligt. I Hägglund och Wadensten (2007) studie framkommer att medelålders 

kvinnor föredrar att dölja urinläckage på grund av rädsla för andra människors attityder och 

reaktioner. I denna studie framkommer liknande resultat där kvinnorna upplever en rädsla för 

att urinläckage skall ske utan att man känner sig kissnödig och för att inte kunna kontrollera 

situationen, som medför att andra kan upptäcka läckaget. Därför undviker man att vara bland 

folk där det inte finns tillgång till toalett. I Häggund och Ahlström (2007) och Hägglund och 

Wadensten (2007) uttrycker medelålders kvinnor en känsla av maktlöshet att inte kunna 

kontrollera sin kropp när de inte kunde stoppa urinläckaget. Vilket får dem att föredra att 

dölja problemet och hanterar situationen själva så länge som möjligt. Maktlösheten beror på 

låg självkänsla, höga krav, låg självkontroll, kronisk stress, dåligt socialt stöd och resursbrist. 

När det gäller det emotionella planet så framkommer därmed ingen åldersskillnad i hur man 

upplever urinläckage. 

 

Kvinnorna i studien har informations- och kunskapsbrist när det gäller urinläckage, 

urinläckaget förknippas med barnafödande och normalt åldrande. Detta är i linje med 

Tremback-Ball, Levine, Dawson och Perlis (2008) som konstaterar i sin studie att unga 

kvinnor mellan 18-30 år har en begränsad kunskap om orsaken om och behandlingen av 

urininkontinens. Studien visar bland annat att unga kvinnor tror att urininkontinens är något 

som tillhör det normala åldrandet. De menar även att kunskapsbristen kan påverka kvinnors 

accepterande av urininkontinens. Men genom att öka kvinnornas kunskap om urininkontinens 

kan deras insikt ge dem en ändrad attityd som i sin tur ger dem en möjlighet att prata om och 

söka hjälp för urinläckaget. I Caylet et al. (2006) nämner man att kvinnor inte söker hjälp för 

urinläckage och att detta gäller speciellt för elitidrottare. Förklaringen som de kommit fram 

till är en brist på information om urinläckage som leder till ett accepterande av symtomen som 

ett normalt tillstånd. Norton et al. (1988) ställer sig frågan i sin studie varför kvinnor väntar 

med att söka hjälp. De kom fram till att (1) man tror att symtomen skall gå över av sig själv 

(2) man är för generad för att prata om det och (3) man tror att symtomen är normala. I denna 

studie framkommer det att kvinnorna uttrycker att urinläckage är ett känsligt och pinsamt 

ämne att prata om. Inget man pratar öppet om, man kan prata med någon man litar på. I 

Ashworth & Hagan (1993) framkommer det också att urinläckage är ett känsligt ämne, vilket 
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påverkar sjuksköterskor och läkare att ta upp frågan angående urininkontinens i patient 

relationen.  I Hägglund och Wadensten (2007) studie drogs slutsatsen att kvinnorna vill prata 

om och diskutera urinläckaget, men att de vill prata med personer som arbetar med och har 

kunskap om urininkontinens. I denna studie framkommer det att kvinnorna inte söker hjälp 

via sjukvården utan söker information själv via Internet. Hur når vi då ut till dessa ungdomar? 

När det gäller information riktat till ungdomar tas inte ämnet urininkontinens upp t.ex. när det 

gäller ungdomsmottagningarna (UMO) via internet, är det endast en av alla 

ungdomsmottagningar i Sverige som tar upp frågan vilket skulle kunna förbättras. Detta med 

tanke på de träningsformer som är populära hos unga kvinnor i dag, t.ex. aerobics.  När 

träning utövas som ger en påverkan på BBM bör information angående BBT också ges. 

Denna information om BBT bör Instruktörer och tränare inom dessa sporter, kunna ge ut till 

de aktiva som de tränar. Bø (2004a) menar att väldigt få om några atleter har fått kunskap om 

BBT och troligen har ingen gett instruktioner till dem att träna BBM. Hon anser att det finns 

mycket att göra inom detta område. Hahn och murhage (1999) förevisar hur BBT utförs, först 

med att hitta musklerna med hjälp av utbildad personal och därefter följer en underhållande 

träning. Detta genomförs med att knipa i ca5-6s med lika långvilopaus och dessa 

kontraktioner av bäcken botten muskulaturen skall upprepas ca 5-10ggr 2 gånger per dag, ca 3 

gånger per vecka. Denna förebyggande träning skulle kunna läggas in vid ordinarie träning. 

 

Metod diskussion  
 
Styrkan med studien är dels att uppsatsförfattarna är sjuksköterskor med lång erfarenhet inom 

vården, var pålästa i ämnet innan intervjuerna och att det fanns en stor åldersskillnad mellan 

uppsatsförfattarna som var kvinnliga och informanterna, vilket kan ha påverkat 

informationsutbytet positivt när det gäller studiens känsliga ämne och att intervjuerna 

genomfördes i en av informanterna vald ostörd miljö.  

En annan styrka är att innehållsanalysen av texten utfördes av båda uppsatsförfattarna för att 

säkerställa tillförlitligheten av resultatet i underkategorierna och kategorierna som är så 

textnära som möjligt, med fokus på syftet. I resultatet har även citat ur texten presenterats. 

Under analysens gång reflekterades och diskuterades textens innehåll mellan 

uppsatsförfattarna för att nå en samstämmighet och öka giltigheten vid tolkning av 

meningsenheterna, underkategorierna och kategorier och för att nå konsensus. Under arbetets 

gång har uppsatsförfattarna dessutom haft handledning där metod och resultat diskuterats.  
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Trovärdigheten handlar om hur överfarbart resultatet är i andra situationer eller till andra 

grupper. Resultatet i studien kan inte överföras till alla kvinnor med urininkontinens men till 

liknande grupper, det är dock läsaren som avgör om fynden går att överföra till liknande miljö 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Eventuella svagheter med studien kan vara att urvalet gjordes med tanke på tidigare 

forsknings resultat på förekomst av urinläckage, vilket kunde ha gett informanter som inte har 

haft något att berätta och om informanterna varit fler skulle mer insamlad information kunna 

belysa forskningsfrågan ytterligare. En mättnad tros dock ha uppnåtts då ingen ny information 

framkom under sista intervjun. Att uppsatsförfattarna inte är vana intervjuare vilket kan ha 

påverkat informanternas berättelser. En van intervjuare kan antagligen vara mera följsam 

under intervjun.  Trots detta berättade informanterna om sina värdefulla upplevelser och 

erfarenheter (Forsberg &Wengström, 2003). 

 

När det gäller denna studie kan ingen annan forskning påvisas inom ämnet när det gäller 

endast yngre kvinnor i denna åldersgrupp, några studier har dock beskrivit hur 

urininkontinens upplevs hos medelålders och äldre kvinnor. Detta innebär att denna studie 

ytterligare kan belysa upplevelsen av och ge en bredare kunskap om att leva med 

urininkontinens. Uppsatsförfattarna förordar skolsköterskor, vid hälsosamtalet i gymnasiets 

första år, ge en allmän information angående bäckenbottens anatomi och förebyggande 

träning av BBM. Om ungdomen utövar sport som ger en ökad risk för urinläckage, kunna ge 

ytterligare information och eventuell stöd och hjälp vid behov. När det gäller framtida 

forskning och obesvarade frågor så behövs mer forskning som bara vänder sig till ungdomar. 

Angående exempelvis nära relationer. Ett sätt att nå ut till ungdomar är via internet och då är 

UMO en bra etablerad kontaktsida att använda sig av.   
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 Bilaga 1
 Sundsvall 090416 

 
 
Till tilltänkta deltagare  
 
Förfrågan avseende medverkan i studie  
 
Aktuell forskning visar att i sporter som utövas på elitnivå med högpresterande fysisk aktivitet 
som t.ex. gymnastik och vissa bollsporter ökar risken för ofrivilligt urinläckage.  
 
För att öka kunskaperna inom detta område planeras en studie vid Mittuniversitetet i 
Sundsvall, institutionen för hälsovetenskap, av idrottsutövande yngre kvinnors upplevelse av 
hur eventuellt ofrivilligt urinläckage kan påverka deras livssituation.  
 
Forskning visar att träning av bäckenbottenmuskulaturen kan motverka ofrivilligt urinläckage 
och detta rekommenderas därför som förstahands åtgärd i vetenskaplig litteratur. Studier visar 
även ett behov av kontinuerlig träning av bäckenbottenmuskulaturen i samband med ordinarie 
träningspass. Detta är viktig kunskap som bör förmedlas till elitidrottande ungdomar och 
därför kommer information att ges om denna träning.     
 
Vid deltagande i studien innebär det att vi träffas vid en överenskommen plats och tidpunkt 
som passar dig att genomföra en bandad intervju på ca 45-60 minuter där vi kommer att ställa 
frågor gällande detta ämne.  
 
Allt som sägs under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Endast de 
projektansvariga kommer ha tillgång till materialet. Varje intervju får en kod och svaren 
kommer att bearbetas utan identitetsuppgifter. Detta gör att ingen enskild individ kommer att 
kunna identifieras då resultaten presenteras.   
 
Projektet sker under vetenskaplig handledning och kommer att läggas fram som en akademisk 
uppsats vid Mittuniversitetet. Att delta i denna studie är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta Din medverkan utan att ange särskild förklaring.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående projektansvariga, du är välkommen att 
kontakta oss: 
 
Leg. Sjuksköterska Kerstin Jonsson  Leg. Sjuksköterska Gunilla Wahlström 
Distriktssköterskestuderande   Distriktssköterskestuderande 
Mittuniversitetet   Mittuniversitetet  
XXXXXXXXX   XXXXXXXXXX 
    
Handledare 
Lars Lilja, Universitetslektor  
Mittuniversitetet  
XXXXXXXXX     
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Jag har tagit del av informationen, förstått syftet med studien samt vad medverkan innebär 
och samtycker till att delta i denna studie. 
 
 
 
 Intervju nr: 1.         Datum och ort 
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Meningsenhet 
 

Kondenserad 
Meningsenhet 

Underkategori Kategori 

…Gud va jobbigt att gå på stranden i 
bikini det skulle nog va sarong för 
jämnan i så fall… 

Sarong för jämnan.  Väljer kläder efter 
situation 

  
Hanterbarhet 

Mhmh.. eller så här shorts , 
bomullskläder måste vara jobbigt då 
syns det ju på en gång. 

När man har shorts, 
bomullskläder då syns 
det ju på en gång 

Väljer kläder efter 
situation 

  
Hanterbarhet 

…det är väll möjligt man bara känt att 
liksom.. ee..det har läckt lite grann 
någon gång xxxx men det är inge 
mycke vet inte om det räknas som nå 

Det läker lite men vet 
inte om det räknas 

Uppfattar det inte 
som ett problem. 

  
Hanterbarhet 

… det har ju många sagt..att man blir 
kissnödig..de är inte som att man har 
pratat om det som ett problem 

Man har inte pratat om 
det som ett problem 

Uppfattar det inte 
som ett problem. 

  
Hanterbarhet 

Använda bindor eller någonting, för att 
ifall att det sker så kan man bara att 
man kan byta och så om ja menar då ä 
man ju inte så då är det ju som att ha 
mens  

Använda bindor fall att 
det sker så kan man bara 
byta och då är det som att 
ha mens 

Uppfattar det inte 
som ett problem. 

  
Hanterbarhet 

Det är nog på slutet faktiskt …men det 
är väll liksom inget jag har tänkt på ja 
liksom inte. 

 Litet läckage men inget 
som man tänker på 

Uppfattar det inte 
som ett problem 

  
Hanterbarhet 

…ta det lugnt mellan varven och 
försöka hålla mig. 

Ta det lugnt mellan 
varven 

Kontrollera 
situationen 

  
Hanterbarhet 

… ibland fick jag ju ha..e.. trosskydd 
för  
ibland …kunde det komma ytterst lite 
men endå 

Använda trosskydd för 
det kunde komma ytterst 
lite 

Kontrollera 
situationen    

  
Hanterbarhet 

Det enda som jag har gjort är att 
använda trosskydd i princip var det.. 

Använda trosskydd Kontrollera 
situationen 

  
Hanterbarhet 

..det man får göra är väll att springa 
iväg till toan kanske… 

Springa iväg till toan Kontrollera 
situationen 

  
Hanterbarhet 

Ja… kanske gå på toa regelbundet så 
man inte har så mycket vatten i blåsan 
då 

Gå på toaletten 
regelbundet 

Kontrollera 
situationen 

  
Hanterbarhet 

Se till att kissa innan ordentligt kanske 
..för att få ut allting innan , tokkissa 
eller nått hä på kran och så bara kissa 
ut den sista droppen så man hör liksom 
hur det låter då blir man ju ofta 
kissnödig 

Kissa innan ordentligt , 
för att få ut allt  till  sista 
droppen.   

Kontrollera 
situationen    

  
Hanterbarhet 

…ää..ja alltså jag kunde endå liksom 
försöka hålla emot, men sedan var ja ju 
tvungen att flera gånger kissa… 

Jag försökte hålla emot 
men sedan blev jag 
tvungen att kissa flera 
gånger 

Kontrollera 
situationen 

  
Hanterbarhet 

Ja och försöka hålla sig  rent mentalt… Försöka hålla sig mentalt Kontrollera 
situationen 

Hanterbarhet 

Bilaga 2 
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Meningsenhet 
 

Kondenserad 
Meningsenhet 

Underkategori  Kategori 

…alltså beror väll på hur 
mycket det är också men 
…om det är så att man.. 
tycker att det är väldigt 
mycket så där jobbigt 
liksom då så kanske man 
inte går och tränar 
tillexempel … bland andra 
man kanske… 

Beroende på läckagets 
storlek kan det upplevas 
jobbigt och då går man inte 
och tränar med andra 

Problem i olika situationer  Sociala 
begränsningar 

…Alltså det lär ju vara 
besvärligt så här på 
sommaren kanske man ska 
gå runt i bikini och såna 
saker. 

Besvärligt på sommaren att 
gå runt i bikini 

Problem i olika situationer Sociala 
begränsningar 

…bada är kanske svårt på 
sommaren… liksom visa sig 
på stranden alltså 

Bada är svårt och visa sig 
på stranden 

Problem i olika situationer Sociala 
begränsningar 

Kanske inte åker …till 
stranden tillexempel och 
badar och sånt kanske också 
är jobbigt. 

Åker inte till stranden och 
badar för det är jobbigt 

Problem i olika situationer Sociala 
begränsningar 

Ja kanske bada simma det 
tror ja inte heller det tror jag 
att man undviker 

Undviker att bada Problem i olika situationer Sociala 
begränsningar 

 ..vet inte .. inte gör saker 
som kan orsaka att det.. 
andra märker det eller vad 
man ska säga.  

 Gör inget som kan orsaka 
att andra kan upptäcka ett 
läckage 

Problem i olika situationer Sociala 
begränsningar 

 …det kanske blir så hära ja 
men, sitta på bion, det 
kanske inte är så kul och 
springa ut ifall att det 
händer och så sitter man ju 
ganska liksom tätt där så då 
kanske det luktar jag vet 
inte. 
 

Att sitta på bio är inte kul 
om man behöver springa ut 
om det blir ett läckage 

 Problem i olika situationer Sociala 
begränsningar 

….men jag kan inte göra det 
för jag har så… men jag tror 
egentligen att man kan göra 
ganska mycket… 

Jag kan inte göra det men 
egentligen kan man göra 
ganska mycket 

Problem i olika situationer  Sociala 
begränsningar 

Det är svårare att hålla mig 
på träningarna när vi 
tränar… jag blev väldigt 
kissnödig efter varje xxxx 

Svårt att hålla mig på 
träning på grund av  
urinträngningar 

Koncentrationssvårigheter 
Vid träning. 

Sociala 
begränsningar 

…jag kan bli så jäkla 
kissnödig att jag kan inte 
xxx varannan gång eller 
nått. 

Svårt att träna på grund av  
urinträngningar 

Koncentrationssvårigheter 
vid träning 

Sociala 
begränsningar 

…det var ju inte speciellt så 
att jag kissade mycket heller 
då heller de va det som var 
mest störigt det störde 
träningen ganska mycket 
också efter som man tänker 
på det hela tiden 

Svårt att träna eftersom man 
tänker på det hela tiden 

Koncentrationssvårigheter 
vid träning 

Sociala 
begränsningar 
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Meningsenhet 
 

Kondenserad 
Meningsenhet 

Underkategori  Kategori 

Det kanske är svårare såhär 
när man ska idrotta och så 
röra på sig mycket då 
kanske det blir värre också. 

Svårt att träna eftersom det 
blir värre då 

Koncentrationssvårigheter 
vid träning 

Sociala 
begränsningar 

Jag har liksom inte känt av 
det där … just under dagen 
förutom på träning 

Svårt att träna på grund av 
urinläckage 

Koncentrationssvårigheter 
vid träning 

Sociala 
begränsningar 

Vara mycket bland folk där 
man inte har tillgång till 
toa… 

Vara mycket bland folk där 
man inte har tillgång till toa 

Rädsla för att bli upptäckt  Emotionellt 

…de var ju snabbt inpå 
toaletten … ska jag säga om 
det…xxxx ..alltså så liksom 
blir det ju. 

Snabbt in på toaletten bli 
det 

Rädsla för att bli upptäckt  Emotionellt 

Känner själv att det känns 
värre än det egentligen är 
eller onaturligare än vad det 
är  

Känns värre än det 
egentligen är och 
onaturligare 

Känsla av ensamhet om 
problemet. 

Emotionellt 

Man vet ju inte hur många 
det är som har och hur 
vanligt det är 

Vet inte hur vanligt det är Känsla av ensamhet om 
problemet. 

 Emotionellt 

Det kan bli liksom i …alltså 
vid någon gång har det 
blivit så att alltså .. alltså att 
det har bara kommit utan att 
jag liksom ens ha känt att 
jag har varit kissnödig. 

Det har bara kommit utan 
att jag känt mig kissnödig 

Rädsla för att inte ha 
kontroll 
 

Emotionellt 

Det känns inte som att jag 
liksom haft någon xxx att 
jag inte ens ha kunnat 
kämpa emot…. 

Känner inte att jag har 
någon kontroll 

Rädsla för att inte ha 
kontroll 
 

Emotionellt 

Mmm… jättejobbigt det är 
verkligen efter varje xxx  
 

Jättejobbigt Rädsla för att inte ha 
kontroll 
  

Emotionellt 

Jobbigt tror ja…det måste 
det va det måste kännas som 
ett hinder hela tiden att 
passa upp ifall att det 
kommer liksom….antar jag 

Det måste kännas jobbigt, 
som ett hinder att hela tiden 
passa upp i fall att det blir 
ett läckage 

Rädsla för att inte ha 
kontroll 
 

 Emotionellt 

Ja me om man hör en massa 
vatten hela tiden å är blöt å 
då då kanske det kanske 
kommer lättare såhär å och 
så kanske känner man det 
kanske inte lika mycket 

När man hör vatten och är 
blöt kommer kanske 
läckaget lättare 

Rädsla för att inte ha 
kontroll 
 

 Emotionellt 

…jag känner mig inte 
kissnödig men jag känner 
nästan att det skulle kunna.. 
bli ett läckage eller vad man 
ska säga. 

Känner sig inte kissnödig 
men det skulle kunna bli ett 
läckage 

Rädsla för att inte ha 
kontroll  

 Emotionellt 

Jaa ….ja men liksom känner 
man att det är på, alltså ja 
inte hur det är om man 
känner att det kommer eller 
om det bara sker utan att 
man vet det. 
 

Ibland kommer det utan att 
man vet det 

Rädsla för att inte ha 
kontroll 
  

 Emotionellt 
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Meningsenhet 
 

Kondenserad 
Meningsenhet 

Underkategori  Kategori 

Det är ju ingenting som syns utåt det är ju inte så 
att du haltar på en fot eller att du… ja det är ju 
ingenting som syns utåt. 

Det är ingenting som 
syns utåt 

Uppfattas avvikande 
  

 Emotionellt 

…Ja men mens det har alla, men sånt där , det är 
mer såhära udda liksom.. 

Mens har alla men 
urinläckage är mer 
udda. 

Uppfattas avvikande 
 

 Emotionellt 

Ja det är nog … jag tror att många tycker att det är 
skämmigt eller pinsamt va eftersom att dom inte 
dom tycker säkert inte om att ha det och då skäms 
dom för det och för att dom vet att andra inte alltså 
att dom tycker att det är äckligt å men så här.  

Många tycker att det är 
skämmigt eller pinsamt 
och dom tycker inte 
om att ha det, för andra 
tycker det är äckligt  

Uppfattas avvikande 
 

Emotionellt 

Jag tror nog andra att andra tänker att det är ganska 
äckligt men det är säkert inget man kan göra 
någonting åt alltså man kan inte rå för att man har 
det … egentligen. 

Andra uppfattar att det 
är äckligt, men inget 
man kan göra något åt 
eller rå för 

Uppfattas avvikande 
 

Emotionellt 

… ja tror att det är ganska pinsamt.. jobbigt 
liksom.. 

Pinsamt Uppfattas avvikande 
 

Emotionellt 

Inte så mycket alls… faktiskt, det enda jag vet är 
väll att det…ja kommer urin när man inte vill antar 
jag 

Inte så mycket men det 
kommer väll urin när 
man inte vill 

Informationsbrist Kommunikation 

Inte speciellt mycket…inte så att jag tänkt på det 
så 

Inte så mycket, så att 
jag tänkt på det 

Informationsbrist Kommunikation 

Jag vet ingenting …om det kan jag säga Jag vet inget om det Informationsbrist Kommunikation 

Inte så mycket men dom flesta får det väll när de 
fött barn och inte har tränat alltså musklerna ..igen 
det är väll eller så vanlig ålders ja när man blir 
gammal liksom 

Inte så mycket, men de 
flesta får det när de fött 
barn eller blir gammal 

Informationsbrist Kommunikation 

..mer att ..sådant som man sökt själv för att jag vet 
med mig själv att jag har haft svårare att hålla mig 

Sökt information själv 
för att jag haft svårt att 
hålla mig 

informationssökning Kommunikation 

Det är något som man gärna inte…och då tror jag 
nog att dom söker information på eget sätt… i så 
fall om det har hänt… det tror jag att många gör 

Söker inte hjälp utan 
söker information själv  

informationssökning Kommunikation 

… det känns som det inte är en så stor grej alltså 
egentligen men… så därför har man ju försökt sökt 
i så fall själv… om men så liksom…så jag har 
aldrig känt att jag ska gå och söka hjälp för det 
utan att i så fall … har jag .. sökt hjälp.. eller så här 
kollat på Internet sett om jag hittat något forum. 

Ingen stor grej men 
egentligen tycker man 
det, så därför söker 
man information själv 
på Internet 

informationssökning Kommunikation 

…det är ju inte så att man säger att när jag badar 
eller när jag …ibland så kan det komma…alltså så 
blir det inte att vi pratar, det blir det inte 

Man pratar inte om det 
med andra 

Pratar inte med 
andra men kanske 
med nära och kära 

Kommunikation 

Men kanske inte för arbetskompisar, klasskamrater 
tror inte att dom…att man säger det till dom lika 
tydligt som man gör det till familjen. 

Pratar inte öppet till 
arbetskompisar eller 
klasskamrater men till 
familjen. 

Pratar inte med 
andra men kanske 
med nära och kära 

Kommunikation 

…det är ju pinsamt … alltså det är ju inte något 
som dom i första hand skulle säga … inte ens till 
sina föräldrar tror jag… absolut inte 

Man pratar inte om det 
med någon 

Pratar inte med 
andra men kanske 
med nära och kära 

Kommunikation 

 Man kanske har en familj som man kan liksom 
prata om det med men jag tror det inte allmänt 
skulle man inte.  

Kanske har en familj 
som man kan prata 
med men inte med 
någon annan 
 

Pratar inte med 
andra men kanske 
med nära och kära 
 
 
 
 

Kommunikation 



30  
 

 
 

Meningsenhet 
 

Kondenserad 
Meningsenhet 

Underkategori  Kategori 

Nee eller ja för vissa kan man väll säkert visa det 
alltså för de närmsta i familjen å som man är med 
jämt liksom för dom borde väll ändå veta om det… 

För vissa, de närmaste 
i familjen och dom 
man är med jämt 

Pratar inte med 
andra men kanske 
med nära och kära 

Kommunikation 

Jaa sina nära och kära tror jag nog att man skulle 
prata med  

Sina nära och kära 
pratar man med 

Pratar inte med 
andra men kanske 
med nära och kära 

Kommunikation 

Nee det tror jag inte ja nån kanske man berättar det 
för nån man litar på och brukar prata med 

Man berättar för den 
man litar på 

Pratar inte med 
andra men kanske 
med nära och kära 

Kommunikation 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 
 


