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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige finns cirka 25 000 stomibärare. Stomiuppläggning och relaterande 

kirurgi kan leda till skador och smärta för kvinnor i bäckenområdet. Stomiuppläggning kan ge 

en förändring i kroppsuppfattning och funktion. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor beskriver sin kropp efter 

stomiuppläggning samt hur de hanterar sin nya situation. Vidare vill kvinnors upplevelse av 

sin sexualitet efter stomiuppläggning beskrivas samt hur de hanterar sin nya situation i 

sexuallivet. Kvaliteten avseende undersökningsgrupp för de inkluderade artiklarna kommer 

även att granskas.  

 

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga artiklar. Artiklarna har 

sökts i databaserna PubMed och Cinahl. Artiklarna kodades och utifrån detta utformades två 

huvudkategorier med tillhörande kategorier. 

Resultat: Kvinnor upplevde förlust av kontroll efter en stomiuppläggning, de kände sig 

oattraktiva och upplevde stomin som något främmande på deras kropp. De hittade nya 

hanteringssätt runt stomin. En stomiuppläggning kunde innebära ett förändrat sexualliv som 

innebar oro och smärta. En del kvinnor hittade nya möjligheter sexuellt i samband med 

stomiuppläggningen andra hittade nya sätt att hantera sin sexualitet i relation till stomin. 

Äldre kvinnor upplevde liten påverkan på sin sexualitet i samband med stomiuppläggningen. 

Slutsats: Att genomgå en stomiuppläggning och bli stomibärare innebar en stor förändring i 

en kvinnas liv. Det påverkade på många plan och blev för många en inskränkning vad 

gällande kroppsuppfattning och sexualitet. För många av kvinnorna innebar 

stomiuppläggningen ett nytt sätt att leva där de alltid måste tänka på sin stomi och på de 

eventuella begränsningar som denna gav. 

 

Nyckelord: Stomi, sexualitet, kvinnor, kroppsuppfattning, beskriver 

 

 

  



Abstract 

Background: In Sweden lives approximately 25 000 ostomy carrier. Ostomy surgery and 

related surgery can lead to injuries and pain for women in the pelvis area. Ostomy surgery can 

lead to a change in body image and function. 

Aim: The aim with this literature review was to describe how women describe their bodies 

after ostomy surgery and how they handle their new situation. Another aim is to describe how 

women experience their sexuality after ostomy surgery and how they handle their new 

situation in their sexual life. The quality of the samples for the articles included will be 

reviewed. 

Method: A descriptive designed literature review based on 13 research articles. The articles 

was conducted and found in the databases PubMed and Cinahl. The articles were coded and 

from that two main categories with related categories.   

Results: Women experienced a loss of control after ostomy surgery, they feelt unattractive 

and experienced the ostomy as something strange on their body. They found new ways of 

handling the ostomy. Ostomy surgery could implicate a changed sexual life which meant 

worry and pain. Some women found new positive ways in their sexuality in connection with 

the stoma surgery, others found new ways of handling their sexuality. Older women 

experienced a small impact on the sexuality after stoma surgery. 

Conclusion: Undergoing ostomy surgery and become a ostomy carrier was a big change in a 

women’s life. It affected on many levels and was a restriction in body image and sexuality. 

For many of the women the ostomy surgery meant a new way of living where they always 

have to think about their ostomy and the possible limitations that it provides. 

 

Keywords: Ostomy, sexuality, women, body image, describe 
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1. Introduktion: 

Idag finns det cirka 25 000 stomibärare i Sverige (Bohm 2012). Exempel på stomier är 

ileostomi som består av tunntarmen och kolostomi som består av tjocktarmen (Nilsen 2011).  

Kolonresektion och rektumamputation är kirurgi som leder till stomiuppläggning och kan i sin 

tur leda till skador och smärta för kvinnor i bäckenområdet (Beck & Justham 2009, Nilsen 

2011). Vid stomiuppläggning kan kroppsuppfattningen påverkas vilket kan vara svårt att 

acceptera för individen (Weerakoon 2001, Brown & Randle, 2005). Sexualitet beskrivs som 

en del av varje individ dock är sexualiteten ett tabubelagt område av samhället (Hulter 2009). 

Sjuksköterskan är den som ansvarar för att stomibäraren får rätt information genom bra 

kommunikation och medveten närvaro som uppmuntrar till dialog (Hulter 2009, Madum & 

Mårtensen 2010). Dock har det framkommit i studier (Guthrie 1999, Beck & Justham 2009, 

Hulter 2009, Saunamäki et al. 2010) att sjuksköterskan ofta undviker att lyfta ämnen som rör 

patientens sexualitet.  

 

1.1 Stomi 

Stomi är det grekiska ordet för "mun" (Melville & Baker 2011). Vid en stomiuppläggning 

dras tarmen ut genom en öppning i huden, vänds ut och in och sys fast i huden. Tarmen som 

sticker ut från buken kallas stomi och är ca 1-4 centimeter hög. Stomin benämns utifrån var 

den anläggs ifrån, till exempel ileostomi och kolostomi som benämner var på tarmen stomin 

är gjord (Nilsen 2011). Det görs både akuta och planerade stomiuppläggningar och de kan 

vara tillfälliga eller permanenta. Stomiuppläggning förekommer vid tarmcancer, 

inflammatorisk tarmsjukdom, efter större trauma och i sällsynt fall vid funktionella 

tarmstörningar (Melville & Baker 2011). Stomin har inga nerver eller smärtreceptorer vilket 

gör att den inte har någon känsel (Persson 2008). Då tarmen inte är viljestyrd gör detta att 

stomibäraren inte har någon kontroll över tömning av avföring eller gas (Nilsen 2011). 

Stomioperationer utförs på människor i alla åldrar och det finns totalt cirka 25 000 

stomibärare i Sverige idag (Bohm 2012). På huden i anslutning till stomin klistras en speciell 

stomipåse fast för att samla upp avföring. Det finns slutna och tömbara påsar, vilka 

stomibäraren använder beror på avföringens konsistens (Persson 2008, Nilsen 2011). Det 

finns ett flertal olika typer av stomier, de som kommer att behandlas i litteraturstudien är 

ileostomi och kolostomi. 
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1.2 Ileostomi och kolostomi 

Ileostomi är en stomi från tunntarmen, då merparten av vätskan absorberas i tjocktarmen blir 

avföringen från en ileostomi tunnflytande och frätande vid kontakt med huden. I den här 

delen av tarmen bildas mycket tarmgas vilket gör att gaser kommer genom stomin. Normalt 

kommer det mellan 600-800 milliliter avföring per dygn och den har en fränare och mer syrlig 

lukt jämfört med vanlig avföring. En ileostomi tömmer sig kontinuerligt under hela dygnet. 

Kolostomi är en stomi från tjocktarmen, avföringen från kolostomin är lik vanlig avföring vad 

gäller lukt och konsistens, detta med anledning av att vätskan har absorberats i tarmen innan 

den går ut i stomin. Normalt tömmer sig kolostomin 2-4 gånger per dygn (Nilsen 2011). 

 

1.3 Kroppsliga förändringar i samband med stomiuppläggning 

Vid uppläggning av kolostomi kan den sista delen av tjocktarmen tas bort, till exempel vid 

koloncancer, detta leder till kroppsliga förändringar som kan påverka andra organ (Nilsen 

2011). I samband med detta kan parasympatiska nerver skadas vilket leder till minskad 

vaginalsekretion och ökad vaginal torrhet. Kvinnor kan också få skador på vaginan på grund 

av operationen och minskat libido (Beck & Justham 2009). Hos män kan förmågan till 

erektion och ejakulation påverkas (Sprunk & Rowland Alteneder 2000, Berndtsson 2008, 

Symms et al. 2008). Rektumoperationer kan leda till förändringar i bäckenområdet på grund 

av kirurgi eller borttagande av organ i bäckenområdet hos män och kvinnor. Strålbehandling i 

samband med cancer kan orsaka liknande problem i bäckenområdet (Beck & Justham 2009). 

På grund av cancer i rektum tas rektum och anus bort detta kallas rektumamputation (Sprunk 

& Rowland Alteneder 2000). Vid rektumamputation hos kvinnor faller livmodern och 

vaginan bakåt mot tomrummet där rektum tidigare var lokaliserad. Denna förändring gör att 

livmodern och vaginan blir mindre rörliga och kan leda till smärta vid samlag (Berndtsson 

2008).  

 

1.4 Upplevelser av kroppsuppfattning 

Enligt Weerakoon (2001) och Brown och Randle (2005) kan kroppsuppfattning definieras 

som en fysisk och psykisk del av hur individen uppfattar sin egen kropp och är en viktig del 

av vardagslivet. Samhället sätter stort värde vid en attraktiv kropp (Weerakoon 2001). Studier 

har visat att kroppen uppfattas olika beroende på kön, kvinnor har generellt en större upplevd 

skillnad mellan sin kropp och den kropp som upplevs som idealet än vad män har (Persson, 

2008).  Sjukdomar som resulterar i uppläggning av stomi ger en förändring i 

kroppsuppfattning och funktion (Weerakoon 2001, Brown & Randle 2005). Denna förändring 
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kan vara svår för individen att acceptera (Brown & Randle 2005, Nicholas et al. 2008). 

Kroppsuppfattning är nära kopplat till sexualiteten (Price 1990, Brown & Randle 2005) 

 

1.5 Upplevelser av sexualitet  

Sexualitet beskrivs som en del av individen vilket inkluderar sexuellt beteende, attityder och 

behov av lust (Beck & Justham 2009, Hulter 2009). Sexualitet är en väsentlig del av livet som 

upplevs och uttrycks. Sexualitet innefattar könsidentitet, sexuell orientering, njutning, 

intimitet och reproduktion. De flesta skattar sexualiteten som en viktig del av livet, dock är 

sexualiteten i de flesta samhällen tabubelagd (Hulter 2009). Den psykiska och fysiska 

interaktionen mellan människor leder till sexuell respons. Trots att sexualiteten har stor 

betydelse för människans livskvalitet och livsglädje är det ett område som är eftersatt inom 

forskning (Hulter 2009). I en parrelation påverkas båda om ena partnern har sexuella problem 

(Hulter, 2009). Många partners reagerar negativt på stomin på grund av att de är rädda att 

skada stomin under sexualakten. En negativ reaktion från partnern kan orsaka en försämrad 

sexuell relation (Sprunk & Rowland Alteneder 2000, Altschuler 2009). 

 

1.6 Sjuksköterskans roll inom stomivården  

Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande är 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening 2007). 

Enligt sjuksköterskornas kompetensbeskrivning ska sjuksköterskor ha förmåga att 

kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt, vidare skall de vara i 

stånd att uppmärksamma patienter som ej själva uttrycker ett klart informationsbehov 

(Socialstyrelsen 2005). Sjuksköterskans roll är att hjälpa stomibäraren i dennes nya situation, 

med känslor, information innan och efter operation, förberedelser och eftervård (Nilsen 2011). 

På många sjukhus finns speciellt utbildade sjuksköterskor, så kallade stomiterapeuter, dessa 

skall stötta stomibäraren praktiskt så väl som psykiskt genom tiden med stomin (Järhult & 

Offenbartl 2006). Sjuksköterskan har ansvar för att stomibäraren får rätt information. Det är 

viktigt att sjuksköterskan tänker på hur denna information förmedlas då det har stor betydelse 

för hur individen upplever sin situation. Det är viktigt att språket är anpassat till stomibäraren 

så denne förstår och att sjuksköterskan värnar om stomibärarens integritet både fysiskt och 

psykiskt. Det är viktigt att skapa en miljö som öppnar upp för frågor och att endast relevant 

information ges till stomibäraren. Genom detta får stomibäraren en chans att påverka sin 

situation och att kunna anpassa sig till sin nya livssituation. Målsättningen är att stomibäraren 

i största möjliga mån skall kunna sköta stomin innan utskrivning för att känna sig trygg och 
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veta var hjälp kan fås vid behov (Madum & Mårtensen 2010). Om sjuksköterskan skapar en 

öppen kommunikation för patienterna kan det skapa positiva känslor hos stomibäraren som 

ofta har splittrade känslor kring sin situation (Brown & Randle 2005). Sjuksköterskan har 

genom möten möjlighet att stödja individen i dennes önskan om sexuell hälsa, ett sexuellt liv 

är inte enbart för de vackra, friska och unga (Hulter, 2009). Det har i studier (Guthrie 1999, 

Beck & Justham 2009, Hulter 2009, Saunamäki et al. 2010) visat sig att sjuksköterskan ofta 

undviker att lyfta ämnen som rör patientens sexualitet. Sjuksköterskor kan genom medveten 

närvaro ge råd och stöd till patienter med sexuella svårigheter (Hulter 2009). 

 

1.7 Bob Price 

Olika teoretiker fokuserar på olika definitioner av kroppsuppfattning, i den här 

litteraturstudien kommer den brittiske sjuksköterskan Bob Prices definition att användas. 

Price (1990) beskriver den normala kroppsuppfattningen som något som individen alltid haft 

men som individen kanske ej reflekterat över. Människan snuddar enbart vid hur denne 

känner inför sin kropp, hur den rör sig, hur den ser ut och hur individen agerar. Ibland kan 

dessa glimtar komma som en chock för individen. Individen blir då påmind om att dennes 

uppfattning av sin kropp inte alls behöver stämma överrens med den bild som omvärlden har 

av individen. Individens kroppsuppfattning kan skapa känslor som stolthet, skuld, äckel och 

till och med hat. Teorin beskriver tre huvudbegrepp, det första är den verkliga kroppen, så 

som individen upplever och förstår sin kropp. Detta innefattar hur kroppen är, lång, kort, 

tjock, smal och så vidare. Det är fysisk fakta som kommer ur dennes gener. Det är inte hur 

individen vill att dennes kropp skall se ut och inte om denne tycker att den är till belåtenhet 

eller om den skapar olustkänslor hos individen. Det är kroppen som den är, objektivt mätbar. 

Om olika individers verkliga kropp jämförs utgår jämförelsen från mänskliga normer och 

normal värden.  

 

Det andra huvudbegreppet är Kroppsideal, se figur 1. Den verkliga kroppen jämförs konstant 

med de ideal som individen anser är hur kroppen borde se ut och agera. Kroppsidealet finns i 

individens huvud och kan appliceras på individen och på de som rör sig i individens närhet. 

Kroppsidealet är komplext och föränderligt, människan utmanar även kroppsidealet 

regelbundet. Kroppsidealet innefattar normer rörande kroppsstorlek, proportioner och så 

vidare. Kroppsidealet förstärks konstant genom klädstorlekar, storlekar på stolar etcetera.  

Den personliga sfären med den privata gränsen är även en del av kroppsidealet. Många av 

normerna relaterar till individens föreställningar om intimitet och värdighet och kan inte bli 
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helt separerade från individens sexualitet. Kroppsidealet relaterar också till kroppens funktion, 

idealet att individen skall kunna känna tillförlitlighet till sin kropp. Detta brukar kallas för 

hälsans kroppsideal. För en del kan problem med den verkliga kroppen komma som en chock 

och därmed kränka det perfekta kroppsidealet. Om en patient har ett orealistiskt kroppsideal 

rörande sina funktioner, kan sjuksköterskan behöva guida och ge råd till patienten. 

Sjuksköterskan får formulera ett kroppsfunktionsideal och presentera detta som ett mål med 

omvårdnaden, detta kan vara både realistiskt och orealistiskt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Beskrivning av huvudbegreppet kroppsideal (Price 1990, sida 7)  

 

Det tredje huvudbegreppet i teorin är kroppspresentationen, detta innebär hur individen 

presenterar hur individen ser ut, hur individen klär sig och hur individen agerar i den sociala 

världen. Kroppsuppfattning är på grund av dessa komponenter en väldigt sårbar yta. Det gör 

ont för individen att få höra att denne inte har någon klädsmak, är klumpig etcetera. 

Individens kroppsuppfattning beror inte bara på individens egen kropp, utan även på andra 

människor och deras sätt att presentera sig, attityder och respons som ges till individen av 

omvärlden (Price 1990).  
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1.8 Problemformulering 

Sexualitet är en viktig del i alla människors liv och ses av många som en självklarhet. Vid en 

stomiuppläggning påverkas individen på många olika plan både fysisk och psykiskt (Nicholas 

et al. 2008). Komplikationer rörande kvinnors sexualfunktion till följd av kirurgi som leder 

till stomiuppläggning ges mindre uppmärksamhet än hos män i studier (Berndtsson et al. 

2008, Beck & Justham 2009). Kroppens utseende påverkas i och med en stomiuppläggning 

med missprydande ärr och en påse på magen, något som skulle kunna påverka kvinnorna och 

deras syn på sig själva och kroppen (Persson 2008).  Kvinnors syn på sexualiteten efter 

stomiuppläggning har belysts sparsamt inom forskningen (Berndtsson et al. 2008). Patienter 

och sjuksköterskor kan uppleva att sexualitet är ett besvärligt och tabubelagt ämne som gör 

det svårt lyfta och diskutera öppet (Berndtsson et al. 2008, Beck & Justham 2009, Hulter 

2009). Sexualitet som ämne kan lätt glömmas bort av sjuksköterskor när fokus läggs på de 

medicinska aspekter primärt (Saunamäki et al. 2010).  

 

1.9 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor beskriver sin kropp efter 

stomiuppläggning samt hur de hanterar sin nya situation. Vidare vill kvinnors upplevelse av 

sin sexualitet efter stomiuppläggning beskrivas samt hur de hanterar sin nya situation i 

sexuallivet. Kvaliteten avseende undersökningsgrupp för de inkluderade artiklarna kommer 

även att granskas.  

 

1.10 Frågeställningar  

Hur beskriver kvinnor sin kropp efter en stomiuppläggning samt hur hanterar de sin nya 

situation som stomibärare? 

Hur upplever kvinnor sin sexualitet efter en stomiuppläggning samt hur hanterar de sin nya 

situation i sexuallivet efter en stomiuppläggning? 

Vilken kvalitet har de ingående artiklarna i studien avseende undersökningsgrupp? 

 

2. Metod: 

2.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design (Polit & Beck 2012).  
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2.2 Databaser 

För att söka vetenskapliga artiklar har databaserna Cinahl och PubMed använts. Anledningen 

till att dessa valdes var att de är medicin och vårdinriktade databaser. Sökningsmetoden som 

används benämns av Polit & Beck (2012) som referenssökning i bibliografiska databaser.  

 

2.3 Sökstrategier och urvalskriterier 

När sökningen genomförts i databaserna har sökningarna genomförts utifrån deras 

ämnesordlista, en så kallad thesaurus (Forsberg & Wengström 2013). Dessa ämnesord 

benämns som MeSh-termer i PubMed och Cinahl headings i Cinahl. Dessa ämnesord har 

kombinerats med boolesk operator ”AND”. Om två söktermer kombinerats med den booleska 

termen ”AND” har detta smalnat av sökningen (Forsberg & Wengström 2013). Sökorden som 

använts är ”ostomy”, ”sexuality”, ”body image”, ”women”, ”describe”, ”surgical stomas” och 

”life change events”.  Samtliga sökord var MeSh-termer förutom ”describe”. Samtliga sökord 

förutom ”describe” var Cinahl headings. 

 

I samtliga databassökningar har inklusionskriterierna publiceringsspråk engelska eller 

svenska, publicerade mellan 1999 och 2014 och endast empiriska studier (peer reviewed) 

använts. Studierna skulle finnas som fritt tillgängliga via utvalda databaser, kvinnor som själv 

har eller har haft en stomi och deltagarna i de empiriska studierna skulle vara över 18 år. 

Exkluderingskriterier var artiklar som inte svarade upp mot syftet och frågeställning, studier 

där deltagarna enbart var män eller studier där det ej klart gick att utläsa vilket kön 

informanten hade, studier som berörde urostomier samt litteraturstudier.  

 

I litteratursökningen har alla sökord kombinerats i alla konstellationer som gick för att hitta 

information som kunde ingå i studien. En litteraturgenomgång kan ses som en kritisk och 

viktig del av studien (Forsberg & Wengström 2013). Sökorden har sökts i databaserna 

fristående och i kombination med varandra. Vid ett rimligt antal träffar, som författarna 

upplevt vara 150 träffar, lästes titlar och abstrakt igenom för att finna de artiklar som svarade 

upp emot syfte och frågeställningar, övriga exkluderades. I de artiklar som svarade upp mot 

syftet lästes metod och resultat igenom för att säkerställa att artiklarna svarade upp emot 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar, övriga artiklar exkluderades från 

litteraturstudien. Träffar som inte fanns fritt tillgängliga och dubbletter exkluderades. Övriga 

artiklar har gått vidare till en mer noggrann dataanalys. Se tabell 1 för sökord som lett fram 

till artiklar av intresse för litteraturstudien. 
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En manuell sökning gjordes med hjälp av de utvalda artiklars referenslistor. De utvalda 

artiklarnas referenslistor granskades och de relevanta artiklarnas metod och resultatdelar 

lästes igenom, de artiklar som svarade upp emot syftet inkluderares i litteraturstudien. Samma 

inklusions- och exklusionskriterier har använts som vid databassökningen.  

 

Tabell 1. Sökord som lett fram till inkluderade studier 

 

2.4 Utfall av databassökningarna 

Figur 2 visar sökordsträffarna i databasen PubMed till vänster och Cinahl till höger. Vidare 

visas urvalsprocessen fram till de artiklar som svarat upp emot syfte och frågeställningar. 

Dubbletter från databaserna exkluderades samt två artiklar tillkom via manuell sökning. Totalt 

ingick 13 artiklar i litteraturstudien. 

 

 

 

 

 

  

Databas  Söktermer  Antal träffar  Valda Källor av 

intresse  

PubMed  “Ostomy” AND “Sexuality” (Mesh-SH) 27 4 

PubMed “Ostomy” AND “Body image” (Mesh-

SH) 

48 2 

PubMed “Surgical stomas” AND “Sexuality” 

(Mesh-SH) 

10 1 

Cinahl  “Ostomy” AND “Sexuality”  (Cinahl 

headings) 

55   7 

Cinahl “Ostomy” AND “Body image”  (Cinahl 

headings) 

72   1  

Manuellsökning    2 

Totalt:   13 (4 dubbletter 

exkluderade) 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 titlar svarar ej 
upp mot syftet 

63 artiklar 
återstod 

27 artiklar 
återstod 

100 titlar svarar 
ej upp mot syftet 

10 artiklar 
återstod 

85 träffar via 
PubMed 

38 artiklar finns 
ej i full text 

5 litteraturstudier 
10 dubbletter  

2 litteraturstudier 

6 dubbletter 

19 artiklar 
återstod 

127 träffar via 
Cinahl 

7 artiklar 
återstod 

3 artiklars 
resultat svarar ej 
upp mot syftet 

11 artiklars 
resultat svarar ej 
upp mot syftet 

8 artiklar 
återstod 

11 artiklar 
inkluderade i 

litteraturstudien 

4 dubbletter 
exkluderas 

2 artiklar via 
manuell sökning 

13 artiklar 
inkluderade i 

litteraturstudien 

Totalt 15 artiklar 
från databaserna 
svarade upp mot 

syftet 

Figur 2. Flödesschema för litteratursökning 
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2.5 Dataanalys 

Valda studiers resultat lästes igenom flera gånger av författarna var för sig för att skapa en 

känsla och förståelse för innehåll och sammanhang (Friberg 2012). Det som svarade upp emot 

syfte och frågeställningar markerades. Författarna sammanställde sedan den markerade texten 

som svarade upp mot föreliggande litteraturstudiens syfte från samtliga artiklar. Då de 

markerade var på engelska diskuterade författarna igenom betydelsen tillsammans och om 

oklarhet uppstod tog författarna hjälp av lexikon för att säkerställa textens innebörd, detta för 

att undvika feltolkning. I samband med detta översattes texten till svenska. Texterna 

analyserades för att kodas, de kodade texterna skrevs samman till kategorier och två 

huvudkategorier som sedan speglas i litteraturstudien och sammanställdes i resultatet. 

 

Kvalitetsgranskningen av undersökningsgrupp har skett genom att undersökningsgrupperna i 

studierna granskats noga gällande aspekterna ålder och civilstatus.  

 

2.6 Forskningsetiska övervägande 

De artiklar som inkluderats i litteraturstudien har granskats i metoddelen rörande om 

forskningsetiska överväganden har följts och om de granskats av en etisk kommitté. Polit & 

Becks (2012) riktlinjer för kritisk granskning av de etiska aspekterna i en studie har använts i 

den etiska granskningen av de utvalda artiklarna, bland annat skall studien ha godkänts av en 

etisk kommitté. I åtta av litteraturstudiens inkluderade artiklar (Carlsson et al. 2001, Persson 

& Hellström 2002, Rozmovitz & Ziebland 2004, Manderson 2005, Annells 2006, Boccara de 

Paula et al. 2012, Allison et al. 2013, Sun et al. 2013) stod det beskrivet att studien har 

genomförts efter godkännande av en etisk kommitté. I övriga fem artiklar (Notter & Burnard 

2006, Ramirez et al. 2009, Andersson et al. 2010, Grant et al. 2011, Reese et al. 2014) som är 

inkluderade i litteraturstudiens resultat stod det inte beskrivet att ett etiskt godkännande av 

etisk kommitté förekommit i studien, dock ingick det i tidskriftens riktlinjer att alla 

publicerade studier skulle vara etiskt godkända av en etisk kommitté. Författarna har gjort 

sammanställningar objektivt utan att ändra innebörden i de olika artiklarna som använts. 

Studier med deltagare under 18 år har exkluderats då fokus med litteraturstudien ligger på 

vuxna individer.  
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3. Resultat 

Resultatet har baserats på 13 vetenskapliga artiklar, 12 stycken kvalitativa studier och en 

kvantitativ studie. Se bilaga 1 för artikelmatris. Resultatet presenteras i två huvudkategorier 

med tillhörande kategorier, se figur 3. Granskningen av undersökningsgrupperna kommer att 

presenteras sist i resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Huvudkategorier och kategorier 

Kvinnornas beskrivning av sin 
kropp efter en stomiuppläggning 
samt hur de hanterar sin nya 
situation som stomibärare 

Hur kvinnor upplever sin 
sexualitet och hanterar sin 
nya situation i sexuallivet 
efter en stomiuppläggning 

Hanteringssätt 
för att känna sig 

bekväm i 
sexuallivet 

Stomin ger nya 
möjligheter i 
sexuallivet 

Oro leder till en 
begränsning i 

sexuallivet 

Att känna sig 
oattraktiv på 

grund av den nya 
kroppen 

 
Tappad 

kroppsfunktion 

 
Sätt att hantera 

sin nya situation 

 
En främmande 
del av kroppen 

Sexuallivet och 
sexualiteten 
påverkas av 

smärta 

 
Ett förändrat 

sexualliv 
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3.1 Kvinnornas beskrivelse av sin kropp efter en stomiuppläggning samt hur de 

hanterar sin nya situation som stomibärare  

 

3.1.1 En främmande del av kroppen 

Enligt Notter och Burnard (2006) och Andersson et al. (2010) relaterade kvinnorna till stomin 

som en del som var separerad från deras kropp. De beskrev det som att någonting främmande 

placerats på deras hud, någonting som inte hörde till kroppen. I Mandersons (2005) studie 

beskrev en kvinna att hon upplevde sin stomi som någonting som hängde på hennes mage 

som hon ville slita bort och slänga iväg. Och hon frågade sig hur hon någonsin ska kunna 

komma förbi den synen på sig själv.  

 

3.1.2 Att känna sig oattraktiv på grund av den nya kroppen 

Kvinnor beskrev en känsla av att vara oattraktiva på grund av sin stomi (Carlsson et al. 2001, 

Persson & Hellström 2002, Manderson 2005). I Notter och Bernards (2006) studie beskrev 

kvinnorna att det första intrycket efter operationen hade stannat kvar hos dem. De beskrev en 

omedelbar känsla av äckel, att känna sig ofeminin och en känsla av att vara mindre kvinna än 

tidigare. De uttryckte att de inte varit tillräckligt förberedda på hur det skulle se ut. I Persson 

och Hellströms (2002) studie beskrev en kvinna emotionell chock när hon såg kroppen med 

stomipåsen för första gången. Förberedelserna av vården tyckte kvinnan inte varit tillräcklig 

och hade inte förberett henne på vilka reaktioner och känslor som skulle kunna inträffa. Även 

deltagare i Notter och Burnards (2006) studie beskrev likande känslor efter operationen. Detta 

kan ställas i relation till Carlssons et al. (2001) studie där samtliga deltagare upplevde sig 

nöjda med vården och den information som de fått. Allison et al. (2013) beskrev unga 

kvinnors funderingar runt attraktivitet, de tog upp sår och okontrollerad mage till följd av 

stomin, som exempel på deras osäkerhet. En 19-årig kvinna beskrev att hon kände sig 

oattraktiv vilket gjorde att självförtroendet och självkänslan gick ner. I Ramirez et al. (2009) 

studie beskrev en 55-årig kvinna att hon väldigt gärna skulle vilja ha en partner men hon 

kände sig oattraktiv på grund av hennes lukt vilket hon upplevde gjorde henne till icke 

önskvärd som potentiell partner.  

 

3.1.3 Tappad kroppsfunktion 

I Notter och Burnards (2006) och Grants et al. (2011) studier beskrev kvinnor en svårighet att 

de inte längre kunde kontrollera en viktig mänsklig funktion vad gäller gaser och 

avföringstömning. I Persson och Hellström (2002) och Mandersons (2005) studier beskrev 
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kvinnor sin osäkerhet över om andra såg stomipåsen, kände att det luktade eller om de hörde 

ljud ifrån dem. I Notter och Burnards (2006) studie beskrev en kvinna det som att hon var 

äcklig då hon aldrig kunde bli ren och inte ha kontroll på grund av sin stomi. Kvinnor i 

studien beskrev det som att de hade reducerats från en mänsklig individ till att vara ett djur, på 

grund av de tappande kroppsfunktionerna.  

 

3.1.4 Sätt att hantera sin nya situation 

I Suns et al. (2013) studie beskrev alla deltagare att de hade modifierat sin klädstil efter att ha 

fått en stomi, för att ge mer plats för sin stomi. De beskrev att de måste gå upp i klädstorlek, 

aldrig stoppa in kläderna i byxorna, använde inte skärp utan fick ha hängslen och undvek 

tighta kläder. Även i Persson och Hellströms (2002), Anderssons et al. (2010), Grants et al. 

(2011) och Allisons et al. (2013) studier beskrev kvinnorna att de ändrat sin klädstil för att 

skydda stomin från hårda tryck och irritation genom att bära lösa kläder. I Suns et al. (2013) 

beskrev en deltagare hur hon gick från att alltid bära bikini till att få bära en badräckt. En 

kvinna i Anderssons et al. (2010) studie beskrev att hon inte längre kunde bära jeans som 

innan stomiuppläggningen varit hennes vardags- och arbetsbyxor. 

 

Kvinnor i flera studier beskrev hur stomin hade en inverkan på deras resor och att vara 

hemifrån (Rozmovits & Ziebland 2004, Andersson et al. 2010, Grant et al. 2011, Sun et al. 

2013). I Grants et al. (2011) studie beskrev deltagarna framförallt svårigheter med gruppresor, 

bo tillsammans med människor som de inte kände och bussresor. Deltagare i Carlssons et al. 

(2001), Anderssons et al. (2010) och Suns et al. (2013) studier berättade om utmaningar med 

offentliga toaletter, att alltid veta var de fanns, om det fanns tillräckligt med toalettpapper och 

oron för gaslukten efteråt. Kvinnor beskrev att de alltid hade en extra stomiväska med diverse 

stomimaterial med sig vart de än gick ifall de skulle behöva byta stomipåsen eller om läckage 

inträffade (Andersson et al. 2010, Grant et al. 2011). En kvinna i Rozmovits och Zieblands 

(2004) studie beskrev att hon innan stomiuppläggningen älskade att resa, men att hon nu 

gjorde det mer sällan på grund av den extra planering som krävdes. Om hon skulle någonstans 

undvek hon helt att äta i några timmar för att minimera risken av läckage och gasbildning. 

Hon upplevde att det inskränkt på hennes sociala liv och kände sig lyckligast av att vara 

hemma då hon kunde gå på toaletten och vara bekväm. Även kvinnor i Carlssons et al. (2001) 

studie beskrev liknande historier om att de drömde om att resa men undvek detta på grund av 

osäkerheten runt stomin. 
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I flera studier beskrevs förändringar kring måltiderna på grund av gas i stomin (Rozmovits & 

Ziebland 2004, Andersson et al. 2010, Grants et al. 2011, Sun et al. 2013). En kvinna i Grants 

et. al. (2011) studie berättade att det tog tid att lära känna sin nya kropp om vad hon kunde 

och inte kunde äta. Deltagarna i Grants et al. (2011) och Suns et al. (2013) studier beskrev att 

de måste äta mindre portioner flera gånger om dagen och inte sitta ner länge och bara äta mat. 

Det var också viktigt att tugga sin mat ordentligt samt att de inte drack någonting mellan 

måltiderna för att inte fylla stomipåsen mer än nödvändigt. Deltagare i flera studier beskrev 

att de avstod från vissa livsmedel för att undvika gasbildning, så som majs och råa grönsaker 

(Rozmovits & Ziebland 2004, Andersson et al. 2010, Sun et al. 2013). En kvinna i Grants et 

al. (2011) studie berättade att om hon skulle göra något speciellt som att till exempel träna i 

en offentlig lokal undvek hon att äta innan för att minimera risken för gasbildning, samt att 

hon gick dit tidigt på morgonen då det inte var lika mycket folk där.  

 

3.2 Hur kvinnor upplever sin sexualitet och hanterar sin nya situation i sexuallivet efter 
en stomiuppläggning.  

 

3.2.1 Sexualitet och sexuallivet påverkas av smärta 

Sexuallivet kunde för många kvinnor förändras drastiskt i samband med stomiuppläggningen. 

Framför allt de som genomgått rektumamputation i samband med stomiuppläggning upplevde 

besvär (Andersson et al. 2010). En 28-årig deltagare i Mandersons (2005) studie upplevde en 

rädsla för smärta vid samlag vilket i sin tur gjorde att hon inte kände sig sexuellt attraktiv. 

Hon var sexuellt aktiv med sin man och upplevde att de ska ha samlag i ett äktenskap men 

hade egentligen ingen sexlust. Hon upplevde en frustration över att hon borde njuta av att ha 

samlag men sanningen var att hon inte kände någonting alls. En kvinna i Anderssons et al. 

(2010) studie upplevde att hennes sexualliv hade förändrats totalt efter rektumamuptationen, 

som ägt rum i samband med att hon fick en stomi. På grund av sår och akut smärta i vaginan 

kunde hon inte genomföra ett samlag. Hon beskrev det som att det inte fanns en möjlighet att 

genomföra ett samlag, dock är hon tacksam för att vara vid liv och hoppades att vården skulle 

kunna hjälpa henne senare så hon kunde återuppta sitt sexualliv. En deltagare i Grants et al. 

(2011) studie beskrev att på grund av vaginala förändringar relaterat till operation blödde det 

och gjorde ont i samband med samlag, vilket hade lett till att kvinnan och hennes mans sexliv 

näst intill var obefintligt. I Persson och Hellstöms (2002) och Boccara de Paulas et al. (2012) 

studier beskrev kvinnor att de upplevde en rädsla för smärta under samlag. En deltagare i 
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Ramirezs et al. (2010) studie beskrev att hon försökt ha samlag vid ett tillfälle efter 

stomiuppläggningen men upplevt det så smärtsamt att hon efter det avstått från allt som skulle 

kunna leda fram till ett samlag. En 44-årig kvinna i samma studie upplevde inte att hon fått 

tillräckligt med information inför sin operation och därför inte förstod vidden av att använda 

tilldelat hjälpmedel, en dilator, som hon blev rådd att göra. På grund av att hon inte använde 

hjälpmedlet kunde hon idag inte genomföra samlag med sin man på grund av smärta. Hade 

sjukvården varit bättre på att förmedla hur viktigt hjälpmedlet var hade hon använt det mer 

frekvent. Hon berättade att hon och hennes man före stomiuppläggningen hade ett mycket 

aktivt sexualliv, men beskrev att de idag saknar det och att det var det enda som de älskade att 

göra tillsammans (Ramirez et al. 2010). 

 

3.2.2 Oro leder till en begränsning av sexuallivet 

Kvinnorna i Mandersons (2005) studie reflekterade över njutbart samlag och att det handlade 

om att släppa kontrollen. Vilket de upplevde som svårt eftersom de ville ha kontroll på 

kroppen och stomipåsen, det vill säga att de hade svårt att slappna av under sexualakten. En 

kvinna upplevde en rädsla över att stomipåsen kunde ramla av och om det kunde skada 

stomin. Hon upplevde att halva hon var med i sexualakten medan den andra halvan 

fokuserade på stomipåsen, om den satt kvar, om den lätt eller om det kom ut något i påsen 

(Manderson 2005).  

 

3.2.3 Stomin ger nya möjligheter i sexuallivet 

En kvinna i Boccara de Paulas et al. (2012) studie upplevde stomin som en början på något 

nytt. Hon började leva livet, uppleva nya saker, utforska nya sexuella relationer och skaffade 

en ny make. Hennes sexualliv blev förnyat. En kvinna i Rozmovits och Zieblands (2004) 

studie upplevde sexuallivet tillsammans med maken som en del av läkningsprocessen och var 

något som paret återupptog kort efter stomiuppläggningen. En kvinna i Mandersons (2005) 

studie upplevde inte stomin som en begränsning i sexuallivet. Hon hade haft flertalet partners 

efter stomiuppläggningen, det hon istället upplevde som en begränsning var om de båda 

parterna inte var avspända eller kände förtroende i den intima situationen.  

 

3.2.4 Hanteringssätt för att känna sig bekväm i sexuallivet 

Flera kvinnor beskrev noggrant deras iscensatta strategier med stomihantering när de ägnade 

sig åt sexuell aktivitet, så som att dölja kroppen, släcka lyset och att dölja stomin (Notter & 

Burnard 2006, Ramirez 2010). En kvinna i Boccara de Paulas et al. (2012) studie upplevde att 
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hon anpassat sig helt till sin nya situation som stomibärare och att hennes sexualitet blivit 

bättre efter stomiuppläggningen, detta på grund av att hennes sexualliv varit begränsad av 

bakomliggande diagnos tidigare. Samtidigt beskrev hon en osäkerhet att visa sin stomi för sin 

partner vid samlag. Genom att släcka lyset beskrev hon att hon kände sig mer bekväm med 

närhet och sin förändrade kropp. Hon undvek att bli observerad, skyddade sig själv och 

undvek pinsamma situationer för henne själv och hennes partner (Boccara de Paula et al. 

2012). Kvinnor i Ramirezs (2010) studie beskrev att de upplevde det viktigt att ha en ny påse 

eller en påse som nyligen tömts på all avföring innan samlag. Sexuell aktivitet kunde i 

allmänhet inte ske utan att stomipåsen var på plats av rädsla för läckage och därför blev det 

viktigt att täcka påsen med diverse föremål så som handdukar, tubtoppar eller nattlinnen. 

Flera kvinnor redogjorde att det inte gjorde de ovan nämnda strategierna enbart för deras 

partner utan att de själva inte ville se stomipåsen under den sexuella aktiviteten. I Persson och 

Hellströms (2002) studie berättade en kvinna att hon köpt en ny, lång, fin blus för att täcka 

stomin och stomipåsen för att uppleva sig mer attraktiv under samlaget. Hon upplevde dock 

att samlag inte var lika roligt med en stomi som det var innan. En kvinna i Rozmovits och 

Zieblands (2004) studie viste att hennes make inte brydde sig om att hon hade en stomi men 

upplevde ändå ett behov av att dölja stomipåsen med handen när hon visade sig naken för 

honom. En kvinna i Annells (2006) studie beskrev att gas förekom från stomin under 

sexualakten och hon upplevde det som väldigt stötande trots hennes partner inte kände sig 

besvärad.  

 

3.2.5 Ett förändrat sexualliv 

Reese et al. (2014) belyste att kvinnor som har eller har haft en stomi upplevde sig ha ett 

sämre fungerade sexualliv än de som aldrig haft en stomi. I Mandersons (2005) studie 

belystes att en del äldre kvinnor inte längre var sexuellt aktiva och att stomiuppläggningen 

hade liten påverkan på deras sexualitet. I Ramirezs et al. (2010) studie uppgav kvinnor att de 

upplevt större sexuella problem efter stomiuppläggningen, dessa problem upplevde dock 

kvinnorna som oproblematiska för deras välbefinnande eller för deras relation. De hade 

upptäckt andra vägar för sexuell aktivitet som kändes hanterbart med deras förändrade kropp. 

En kvinna i samma studie beskrev dessa nya vägar som att hon onanerade ibland och tyckte 

detta var mindre komplicerat och ett mer bekvämt sätt att få utlopp för sina sexuella känslor. 

Hon upplevde att hon nu inte behövde oroa sig för hur en sexpartner eventuellt skulle känna 

för hennes kropp. En kvinna i studien hade inte haft någon sexuellt erfarenhet efter 
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stomiuppläggningen och uppgav att hon inte upplevde sig bekväm med onani. En 48-årig 

kvinna upplevde obehag vid samlag med sin man, men de kände sig nöjda med att ha oralsex 

och ibland onanera (Ramirez et al. 2010). Manderson (2005) beskrev att kvinnor som 

upplevde sig anpassningsbara för sin nya situation i sitt sexualliv kunde finna närhet även när 

klassiskt samlag ej genomförts. 

 

3.3 Kvalitetsgranskning avseende undersökningsgrupp 

Författarna till litteraturstudien har valt att granska artiklarna avseende den metodologiska 

aspekten undersökningsgrupp och specificerat sig till ålder och civilstatus.  

 

Tio studier (Carlsson et al. 2001, Persson & Hellström 2002, Rozmovits & Ziebland 2004, 

Manderson 2005, Annells 2006, Ramirez et al. 2009, Andersson et al. 2010, Grant et al. 

2011, Boccara de Paula et al. 2012, Allison et al. 2013) beskrev undersökningsgruppens ålder. 

I Notter och Burnards (2006) och Reeses et al. (2014) studier fanns ålder ej presenterat. I 

Reeses et al. (2014) studie beskrevs alla deltagare som över 21 år. I Notter och Burnards 

(2006) studie användes endast benämningen vuxna utan åldersangivelser. I Suns et al. (2013) 

studie fanns ej specificerad ålder på de deltagande kvinnorna, dock presenterades 

medelåldrarna i fokusgrupperna där både män och kvinnor ingick till mellan 63-76 år. 

Ramirez et al. (2009) studie var den studie som hade störst åldersskillnad inom sin 

undersökningsgrupp, 44-93 år. Anderssons et al. (2010) studie innehöll den 

undersökningsgrupp med minst ålderskillnad, 60-65 år. Ramirez et al. (2009) hade även den 

äldsta deltagaren i föreliggande litteraturstudie. Allisons et al. (2013) studie var den studie 

med den yngsta deltagaren, undersökningsgruppen för studien var 18-25 år. 

Undersökningsgruppen för föreliggande litteraturstudie blev således 18-93 år. I Grants et al. 

(2011) studie var samtliga deltagande kvinnor över svensk pensionsålder då de var 67-85 år. I 

3 av de övriga studierna (Carlsson et al. 2001, Rozmovit & Ziebland 2004, Manderson 2005) 

ingick kvinnor under 40 år, 24-78 år (Manderson 2005), 33-87 år (Rozmovit & Ziebland 

2004) och 38-68 år (Carlsson et al. 2001). Dock var många även i dessa studier över svensk 

pensionsålder. I de 3 återstående studierna (Persson & Hellström 2002, Annells 2006, 

Boccara de Paula et al. 2012) saknades kvinnor under 40 år, 44-67 år (Persson & Hellström 

2002), 50-69 år (Boccara de Paula 2012) och 50-83 år (Annells 2006). 

 

I åtta av studierna (Carlsson et al. 2001, Manderson 2005, Annells 2006, Notter & Burnard 

2006, Grant et al. 2011, Allison et al. 2013, Sun et al. 2013, Reese et al. 2014) fanns 
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civilstatus ej presenterat. I Anderssons et al. (2010) studie levde fyra av fem deltagare 

tillsammans med partner och en deltagare levde ensam. I Boccara de Paulas et al. (2012) 

studie levde fem av de åtta deltagande kvinnorna med partner, två levde som änka och en 

levde ensam. I Persson och Hellströms (2002) studie levde samtliga deltagande kvinnor 

tillsammans med partner. I Ramirezs et al. (2009) studie levde 22 kvinnor med partner och 

åtta levde ensamma. I Rozmovits och Zieblands (2004) studie levde 16 av de 19 deltagande 

kvinnorna tillsammans med partner, två levde ensamma och en levde som änka.  

 

4. Diskussion  

4.1. Huvudresultat 

För många kvinnor kunde stomiuppläggningen bli en omvälvande upplevelse både mentalt 

och kroppsligt. Många kvinnor med stomi kände att stomin inte var en del av dem, en del som 

inte hörde till kroppen. Flertalet kvinnor upplevde sig även oattraktiva på grund av stomin, 

vilket gjorde att självförtroende och självkänsla gick ner. De upplevde att de ej var förberedda 

inför operationen och att de inte visste hur stomin skulle se ut. Kvinnor med stomi hanterade 

sin situation på olika sätt, dels för att känna sig trygg men även för att dölja sin stomi för sig 

själv och omgivningen. Kvinnor som har eller har haft en stomi upplevde sig har ett lägre 

fungerande sexualliv än de som aldrig haft en stomi. De beskrev en förändrad sexualitet på 

grund av stomin och de kroppsliga förändringar som stomin innebar. Hos äldre kvinnor 

påverkades sexualiteten inte av stomin då dessa inte längre var sexuellt aktiva. Många kvinnor 

upplevde smärta vid samlag på grund av anatomiska förändringar, många gånger relaterat till 

genomförd rektumamputation. Smärtan ledde till att många kvinnor avstod från samlag och 

sexuella kontakter. Dock fanns det kvinnor som upplevde att stomin givit dem nya 

möjligheter och att sexuallivet tillsammans med partnern var en del av läkningsprocessen.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Kvinnorna hade svårighet att anpassa sig till sin nya kropp och dess utseende (Manderson 

2005, Andersson et al. 2010, Notter & Burnard 2006). Kvinnorna beskrev att de kände sig 

oattraktiva och ofeminina, deras självkänsla och självförtroende gick därför ner (Carlsson et 

al. 2001, Persson & Hellström 2002, Manderson 2005, Notter & Burnard 2006, Ramirez et al. 

2009, Allison et al. 2013). Enligt Price (1990) teori kan detta relateras till kroppsidealet och 

rådande normer. Kvinnornas bild av sig själva och deras kroppsideal stämmer inte längre 

överens vilket skapar kaos och osäkerhet hos kvinnorna. Den verkliga kroppen jämförs av 

kvinnorna konstant med de ideal som de anser vara så som kroppen skall se ut och agera. 
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Detta leder till det som Price (1990) benämner som en utmaning av det förändrade 

kroppsidealet. Kvinnorna beskrev att de ändrat sin klädstil för att dölja och skydda stomin 

(Persson & Hellström 2002, Andersson et al. 2010, Grant 2011, Allison et al. 2013, Sun et al. 

2013). Enligt Price (1990) skulle detta kunna ses som ett sätt för kvinnorna att försöka stanna 

kvar i det gamla kroppsidealet genom att dölja förändringen med kläder. Detta kan också ses 

som en utmaning av kroppsidealet då kroppsidealet förstärks genom exempelvis klädstorlekar 

(Price 1990). 

 

I flera studier (Persson & Hellstöm 2002, Rozmovits & Ziebland 2004, Manderson 2005, 

Annells 2006, Notter & Burnard 2006, Andersson et al. 2010, Ramirez et al. 2010, Grant et 

al. 2011, Boccara de Paula et al. 2012, Reese et al. 2014) beskrev kvinnor hur deras sexualitet 

och sexualliv förändrats efter stomiuppläggningen. Några kvinnor beskrev att deras sexliv 

tillsammans med deras partner hade minskat eller helt upphört (Manderson 2005, Andersson 

et al. 2010, Grant et al. 2011). Medan andra kvinnor upplevde att stomin hjälpt dem i 

sexuallivet och såg sexualakten som en del i läkningsprocessen tillsammans med deras partner 

(Rozmovits & Ziebland 2004, Manderson 2005, Boccara de Paula et al. 2012). Sprunk & 

Rowland Alteneder (2000) beskrev hur partnerns reaktion på stomin kunde påverka 

sexualiteten. Många partner reagerade negativt eller med försiktighet eftersom de var rädda 

för att skada stomin. De menade även att individer med en stomi som inte levde i en etablerad 

relation hade en speciell oro för intimitet och sexualitet. Rädslan för att bli avvisad eller inte 

accepterad var en stor oro för dessa individer (Sprunk & Rowland Alteneder 2000). Detta 

beskrevs även i Altschulers et al. (2009) studie att kvinnorna med en partner lättare kunde 

anpassa sig till sin nya situation som stomibärare när de fick positivt stöd från sin partner. I 

motsats till de partner som erbjöd positivt stöd, uppgav andra kvinnor i samma studie att deras 

partner drog tillbaka sitt stöd i relationen på grund av kvinnans nya situation som stomibärare. 

Detta påverkade kvinnans inställning och acceptans av sin stomi negativt (Altschuler et al. 

2009). 

 

I resultatet framkom att majoriteten av kvinnorna beskrev att de fått för lite förberedande 

information för att klara av sin situation som stomibärare (Persson & Hellström 2002, Notter 

& Burnard 2006). Många av kvinnorna i studien uppgav att deras sexualitet hade förändrats 

och kände sig frustrerade över den nya situationen (Manderson 2005, Ramirez et al. 2010, 

Reese et al. 2014). Flera kvinnor upplevde att deras sexualliv var mycket begränsat (Persson 

& Hellstöm 2002, Manderson 2005, Andersson et al. 2010, Ramirez et al. 2010, Grant et al. 
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2011, Boccara de Paula et al. 2012). Saunamäkis et al. (2010) studie visade att mer än 90 % 

av de deltagande sjuksköterskorna förstod hur patienternas sjukdomar och behandlingar kan 

påverka deras sexualitet, de ansåg även att det var sjuksköterskans skyldighet att uppmana 

patienter att prata om sexuella funderingar. Dock tog de flesta sig inte tid att diskutera 

sexuella problem och två tredjedelar kände sig inte säkra på sin förmåga att lyfta ämnet. Detta 

kan ställas i relation till Guthries (1999) studie som beskrev att patienter föredrog att 

sjuksköterskan tog initiativ till samtal rörande sexuella besvär. Detta kan resultera i att 

sjuksköterskan väntar på patienten och patienten väntar på att sjuksköterskan ska lyfta ämnet 

vilket kan leda till att ingenting sägs om sexuella besvär och funderingar. Sjuksköterskorna i 

studien upplevde vidare att de hade för lite tid och för mycket arbete att göra för att hinna 

lyfta sexuella funderingar, fokus ligger på det akuta. Sjuksköterskorna kunde även bli 

generade över att diskutera ämnet då patienten blev det. Price (1990) belyser vikten av att 

tidigt skapa en bra relation med stomibäraren för att stödja dennes kroppsideal. Detta görs 

genom att prata med och lyssna till patienten. 

 

På grund av normer i samhället där kontroll av sina kroppsliga funktioner värdesätts kände 

kvinnorna osäkerhet när de rörde sig runt andra människor (Persson & Hellström 2002, 

Manderson 2005, Notter & Burnard 2006, Grant et al. 2011). I Guthries (1999) studie beskrev 

sjuksköterskorna att uppväxten och samhällets normer har påverkat deras syn på sexualitet 

och att sexualitet inte har setts som ett ämne som lämpar sig för öppna diskussioner. 

Stomibärare i Weerakoons (2001) studie beskrev att de hade skamkänslor rörande sina 

sexuella funderingar då de ansåg att de borde vara tacksamma över den livräddande 

operationen. Price (1990) beskriver idealet att vi ska kunna känna tillförlitlighet till vår kropp, 

han kallar detta för hälsans kroppsideal. När kvinnorna fick en stomi och därmed inte längre 

kunde kontrollera sina kroppsfunktioner kan detta komma som en chock och kränka det 

perfekta kroppsidealet. Sjuksköterskan har då som roll att guida och ge råd till stomibäraren, 

sjuksköterskan får även formulera ett nytt kroppsfunktionsideal som sedan kan vara ett mål 

med omvårdnaden (Price 1990).  

 

4.3 Kvalitetsgranskning av undersökningsgrupp 

I kvalitetsgranskningen av undersökningsgruppen ur litteraturstudiens resultat har Polit och 

Becks (2012) riktlinjer för granskning av urvalskriterier använts. Dessa berör om 

undersökningsgruppen är identifierad och beskriven. Skulle en annan undersökningsgrupp 

varit att föredra? Var undersökningsgruppen representativ? Var studien generaliserbar?  
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Tio artiklar (Carlsson et al. 2001, Persson & Hellström 2002, Rozmovits & Ziebland 2004, 

Manderson 2005, Annells 2006, Ramirez et al. 2009, Andersson et al. 2010, Grant et al. 

2011, Boccara de Paula et al. 2012, Allison et al. 2013) har presenterat deltagarnas ålder, en 

artikel (Reese et al. 2014) beskrev deltagarnas ålder men gjorde ingen skillnad på män och 

kvinnor, en artikel (Sun et al. 2013) presenterade deltagarnas ålder som medelålder hos både 

män och kvinnor. En av studierna (Notter & Burnard 2006) presenterade ej deltagarnas ålder. 

 

I samtliga studier, förutom en (Allison et al. 2013), där ålder var presenterat är majoriteten av 

deltagarna över femtio år. Denna fördelning kan ej ses som representativt (Polit & Beck 2012) 

i samhället i stort då även yngre individer kan få en stomi. Det är inte uteslutet att ålder på 

deltagarna påverkat resultatet, exempelvis kan synen på den egna sexualiteten och 

sexualbehovet förändras relaterat till ålder som individen befinner sig i. Detta gör att studierna 

ej var överförbara på samhället i stort. För att göra studien mer överförbar bör populationens 

åldersfördelning vara representerad. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är en studie inte 

generaliserbar om undersökningsgruppen är över- eller underrepresenterad med 

sociodemografiska egenskaper, så som till exempel ålder. Kvalitativa studier kan ej användas 

generaliserbart då dessa genomförts med för få informanter och i för liten skala (Polit & Beck 

2012).  

 

Fem artiklar (Persson & Hellström 2002, Rozmivits & Ziebland 2004, Ramirez et al. 2009, 

Andersson et al. 2010, Boccara de Paula et al. 2012) presenterade deltagarnas civilstatus. Åtta 

artiklar (Carlsson et al. 2001, Manderson 2005, Annells 2006, Notter & Burnard 2006 Grant 

et al. 2011, Allison et al. 2013, Sun et al. 2013, Reese et al. 2014) presenterade ej civilstatus. 

 

I de artiklar där civilstatus presenterats var majoriteten gifta eller levde tillsammans med 

partner. En anledning att så få av studierna (Carlsson et al. 2001, Manderson 2005, Annells 

2006, Notter & Burnard 2006, Grant et al. 2011, Allison et al. 2013, Sun et al. 2013, Reese et 

al. 2014) presenterar civilstatus skulle kunna varit att huvudsyftet med studierna inte var 

sociodemografiskt baserade. För att fånga stomibärarnas upplevelser och berättelser hade en 

icke likformig undersökningsgrupp varit att föredra för att fånga olika livsberättelser. 

Generalisering gällande civilstatus var ej möjlig då civilstatus ej presenterades tydligt i 

studiernas resultat. För att en studie ska vara generaliserbar måste den representera 

populationen i stort, då det inte är genomförbart att göra studier på hela populationen måste 

undersökningsgruppen vara sammansatt på liknande sätt som populationen (Polit & Beck 
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2012, Forsberg & Wengström 2013). Enligt Sprunk och Rowland Alteneders (2000) och 

Altschuler et al. (2009) studier kunde skillnader förekomma vad gällande civilstatus. De som 

levde i en relation upplevde och accepterade sin situation som stomibärare bättre än de som 

levde ensamma.  
 

4.4 Metoddiskussion 

En litteraturstudie kan ses som en svaghet då det är en sekundärkälla. Det kan även ses som 

en styrka då litteraturstudien är baserad på evidensbaserad forskning (Forsberg & Wengström 

2013).  

 

Databaserna PubMed och Cinahl användes eftersom de ansågs vara de bäst lämpade för 

aktuellt sökområde då de är medicinskt och omvårdnadsorienterade databaser. Vilket också 

styrks av Polit & Beck (2012) som anser att PubMed och Cinahl är relevanta elektroniska 

databaser för forskning inom omvårdnad. Dock kan det inte uteslutas att andra databaser givit 

andra eller fler sökträffar och artiklar. Författarna anser att de inkluderade artiklarna givit en 

tillfredställande kvalitet för att fortsätta med antalet inkluderade artiklar utan att utöka 

sökningen.  

 

Författarna har använt sig av databasernas ämnesord för att optimera sökord och sökstrategi. 

Vilket Polit & Beck (2012) rekommenderar för att specificera sökningen och att göra den 

mest gynnsam. De sökord som användes gav specifika och aktuella artiklar. De artiklar som 

exkluderats efter sökning med aktuella sökord berodde i stor utsträckning på att de inte 

svarade upp emot syfte och frågeställningarna, fanns fritt tillgängliga i full text alternativt var 

dubbletter. Vilket kan ses som att de sökvägar och sökord varit korrekta för studiens syfte och 

frågeställning. Även den grundliga sökningen har bidragit till att all tillgänglig information 

funnits.  

 

Litteraturstudien är baserad på 12 kvalitativa artiklar vilket kan ses som en styrka då studien 

har en deskriptiv design och därmed vill fånga kvinnornas upplevelser och berättelser (Polit & 

Beck 2012). 

 

En svaghet med litteraturstudien kan vara att de studier som använts är publicerade på 

engelska vilket är ett språk som författarna ej behärskar till fullo, vilket skulle kunna leda till 

missuppfattning. Författarna har dock tagit hjälp av lexikon och andra hjälpmedel för att 
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minimera risken för feltolkning. Författarna anser vidare att deras samarbete minskar risken 

för feltolkning då det är två personer som översätt.  

 

I studien har artiklar som varit upp till femton år gamla använts, detta kan anses som en 

svaghet då detta inte kan ses som aktuell forskning. Det kan heller inte uteslutas att artiklar 

skrivna så långt tillbaks i tiden är färgade av en annan samhällssyn på sexualitet då denna är 

under ständig förändring. Detta belyser dock återigen bristen på forskning inom området och 

att få studier gjort på senare år. Författarna anser att en styrka med studien är att den är 

övergripande och täckande då den innehåller de flesta studier som gjorts inom området under 

senare år.  

 

Studier som inte enbart är baserade på en kvinnlig undersökningsgrupp har använts i 

litteraturstudien, detta på grund av bristen på studier med enbart kvinnor. Information i 

blandade studier där informantens kön inte varit angivet har ej tagits med. Detta skulle kunna 

innebära att viktig information för litteraturstudien har utelämnats dock har detta gjort för att 

säkerställa att resultatet baserats på enbart kvinnor. Detta kan ses som en styrka i arbetet. 

 

Tre av artiklarna i resultatet (Ramirez et al. 2009, Grant et al. 2011, Sun et al. 2013) hade i 

stort sett samma författare. Försteförfattarna är dock olika i dessa tre artiklar. Författarna till 

litteraturstudien anser att detta kan vara en svaghet, dock är dessa tre artiklar en minoritet i 

föreliggande litteraturstudie och vägs upp av andra artiklar med andra författare. Att dessa 

författare återkommer kan också ses som en styrka, då dessa troligtvis sitter på stor 

ämneskunskap och driver forskningen rörande stomibärare framåt.  

 

Genomgående under litteratursökningen har det framkommit en brist på forskning inom 

området och få artiklar har funnits att tillgå. Nio studier (Carlsson et al. 2001, Persson & 

Hellström 2002, Rozmovits & Ziebland 2004, Annells 2006, Notter & Burnard 2006, 

Andersson et al. 2010, Grant et al. 2011, Allison et al. 2013, Sun et al. 2013) som använts i 

studien har inte haft som huvudsyfte att undersöka kroppsuppfattning eller sexualitet hos 

kvinnor med stomi, utan detta har istället presenterats som ett bifynd. Författarna anser att 

bristen på forskning påvisar vikten av att lyfta ämnet och skapa intresse. Vidare anser 

författarna att bifynd kan ses som lika viktiga som huvudfynd i en studie eftersom det också 

är av evidens. 
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4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Litteraturstudien har bidragit med att belysa kvinnliga stomibärares situation rörande 

kroppsuppfattning och sexualitet. Det står klart att en stomiuppläggning kan innebära många 

tankar och kroppsliga besvär som i sin tur skapar ett vårdbehov. Detta behov behöver 

offentliggöras och belysas av sjuksköterskor så att denna patientgrupp inte glöms bort. Detta 

innebär att sjuksköterskor inom alla instanser, det vill säga inom alla delar av vårdkedjan, 

måste vara medvetna om dessa besvär och våga föra dialog och vara öppen mot stomibärare. 

Detta för att stomibärarna skall få möjlighet berätta om sin situation och vid behov få stöd och 

hjälp (Beck & Justham 2009). Även om det är ett svårt ämne att diskutera är det viktigt att 

sjuksköterskan tar ansvar för att lyfta frågan och därmed minska lidande (Saunamäki et al. 

2010). Kommunikation är mycket viktigt för att möta dessa individer så att de kan bearbeta 

den förändrade kroppsuppfattningen och sexualiteten (Price 1990).  

 

För att lyfta ämnet och de besvär som många kvinnor upplever i samband med en 

stomiuppläggning och belysa den ytterligare krävs större studier gjorda på enbart kvinnor 

rörande kroppsuppfattning och sexualitet. Vidare bör forskning på kvinnor under 45 år och 

ensamstående genomföras för att täcka upp hela populationen och därmed få en klarare 

helhetsbild. 

 

4.6 Slutsats 

Att genomgå en stomiuppläggning och bli stomibärare innebar en stor förändring i en kvinnas 

liv. Det påverkade på många plan och blev för många en inskränkning vad gällande 

kroppsuppfattning och sexualitet. För många av kvinnorna innebar stomiuppläggningen ett 

nytt sätt att leva där de alltid måste tänka på sin stomi och på de eventuella begränsningar som 

denna gav. 
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Författare 
 

Årtal 
 

Titel 
 

Tidskrift 
 

Land 

Syfte 
 
 

Design Urval Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod 
 
 

Dataanalys Huvudresultat 

Marion Allison, 
James Lindsay, 
Dinah Gould & 
Daniel Kelly  
 
2013 
 
Surgery in young 
adults with 
Inflammatory 
Bowel Disease: 
A narrative 
account 
 
International 
Journal of 
Nursing Studies 
 
Storbritannien 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
upplevelser hos 
unga människor 
med 
inflammatorisk 
tarmsjukdom som 
har eller är på väg 
att få en stomi på 
grund av sin 
sjukdom.  
 
 

Kvalitativ 
studie, 
beskrivande 

Riktat urval 
Patienter mellan 
18-25 år som var i 
kontakt med en 
klinik för unga 
vuxna blev 
tillfrågade att delta 
i studien. De skulle 
ha fått diagnosen 
inflammatorisk 
tarmsjukdom och 
genom gått 
operation för detta, 
eller vara i kontakt 
med kirurgteamet 
för operation. 
 
 

24 unga vuxna (11 
män och 13 kvinnor)  
ingen information om 
civilstatus 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Intervjuerna 
transkriberades 
och 
strukturerades 
sedan efter 
Richmondsmode
ll och 
Cresswellsmodel
l. Detta ledde 
fram till tio 
kategorier 

Det var viktigt för 
informanterna att 
sjukvården lyssnade 
på dem och i 
möjligaste mån 
försökte anpassade 
sig till dem gällande 
operationen. 
Könskillnader 
identifierades rörande 
vilken typ av stöd de 
behövde, oro och 
kroppsuppfattning 
efter operationen. 

Bilaga 1. Artikelmatris  
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Gun Andersson, 
Åsa Engström & 
Siv Söderberg 
 
2010 
 
A chance to live: 
Women’s 
experiences of 
living with a 
colostomy after 
rectal cancer 
surgery 
 
International 
Journal of 
Nursing Practice 
 
Sverige 

Syftet med studien 
var att beskriva 
kvinnors 
upplevelse av att 
leva med en stomi 
efter rektalcancer 
kirurgi.  
 
 

Kvalitativ 
studie, 
beskrivande 

Ett ändamålsenligt 
urval. 
Kriterierna för 
deltagande: att 
vara kvinna som 
hade haft 
ändtarmscancer, 
tillsammans med 
kolostomi kirurgi 
och fortfarande 
arbeta.  

5 kvinnor deltog i 
studien. Kvinnorna var 
i åldrarna 60-65 år, 
fyra av dem levde 
tillsammans med en 
partner. 

Intervjuerna baserades 
på berättelser. En 
intervjuguide användes, 
med fokus på följande 
områden: livet före 
cancerdiagnos, kirurgi, 
livet efter sjukdom, att 
leva med stomi,  
inverkan på det dagliga 
livet, relationer, arbete, 
kroppsuppfattning och 
sexualitet. 

En tematisk 
innehållsanalys 
användes vid 
analysen av  
intervjutexterna. 

Resultaten visade att 
ta emot en 
cancerdiagnos gav 
upphov till tankar om 
livet och döden. För 
att kvinnorna skulle 
känna sig bekväm 
måste information  
och hälso- och 
sjukvårdsåtgärder 
fokusera på att stödja 
dem genom hela 
processen, även när 
behandlingen 
avslutats. Efter 
operationen, 
kvinnorna anpassade 
sig till att leva med 
stomi och fortsatte 
som innan 
cancerdiagnos,  
men med ständig oro 
för läckage eller 
gasbildning.  
 

Merilyn Annells 
 
2006 
 
The Experience 
of Flatus 
Incontinence 
From a Bowel 
Ostomy: 

Att tolka och 
presentera möjliga 
betydelser i 
berättelser om 
människor med 
stomier om sina 
erfarenheter 
av effekterna av 
tarmgas och 

Kvalitativ 
metod, 
beskrivande 

Ändamålsenligturv
al. 
Deltagarna valdes 
med anledning av 
att de hade 
erfarenhet av stomi 
och var villig att 
beskriva sina 
erfarenheter. De 

6 deltagare. 4 kvinnor 
och 2 män (50-83 år). 
 
 

Ostrukturerade 
djupgående enskilda 
videoinspelade 
intervjuer 

Materialet 
bearbetades med 
kodning utifrån 
Gadamerian 

Nio existentiella 
teman av betydelse 
framkom: Jag är 
ovärdig, jag är en 
hemlighet, jag är 
alltid med gas, jag är 
inte mig själv 
ensam, jag är utan 
val, jag är en sökare 
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A Hermeneutic 
Phenomenology 
 
Ostomy Care 
 
Australien 
 

inkontinens, på 
deras liv och 
välfärd. 
 
 
 

valdes även med 
anledning av att de 
var vältaliga och 
målande. 

av kontroll, jag är 
lukten, jag är inte 
normal, och jag lever 
ett liv - typ. 

Maria Angela 
Boccara de 
Paula, Renata 
Ferreira 
Takahashi & 
Pedro Roberto de 
Paula 
 
2012 
 
Experiencing 
sexuality after 
intestinal stoma 
 
Journal of 
Coloproctology 
 
Brasilien 
 

Identifiera sociala 
relationer av 
stomibärare i 
termer av 
sexualitet efter 
stomin. 
 
 

Kvalitativ 
studie, 
beskrivande 

Information 
presenteras ej. 

15 deltagare, 8 var 
kvinnor mellan 50-
69år. 5 av kvinnorna 
var gifta, 2 var änkor 
och 1 levde ensam. (7 
män) 

Enskilda inspelade 
intervjuer 

Inspelningarna 
transkriberades 
och bearbetades 
med 
innehållsanalys 
med tema. 

Studien visa att 
stomin stör 
sexuallivet. Detta 
beror på individens 
tidigare liv, kvaliteten 
på individens 
personliga relationer 
och synen på 
sexualitet trots 
stomin. 

Eva Carlsson, 
Barbro Berglund, 
Svante Nordgren 
 
2001 
 
Living with an 
ostomy and short 

Syftet är att 
undersöka 
praktiska aspekter 
och påverkan på 
det dagliga livet 
hos personer med 
short bowel 
syndrom (SBS) 

Kvalitativ 
studie, 
beskrivande 

Ändamålsenligt 
urval . 
Deltagarna 
rekryterades via 
short bowel 
kliniken på 
Sahlgrenska 
universitets 

6 deltagare, 3 kvinnor 
och 3 män, 38-68 år. 
Civilstatus presenteras 
ej.  

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Materialet har 
transkriberats 
och presenterats i 
text. Information 
om hur analysen 
genomförts 
saknas. 

Den mest betydande 
observationen var den 
begränsade 
möjligheten att agera 
spontant på alla 
dagliga aktiviteter, 
vilket innebar 
väsentlig planering. 
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bowel syndrome: 
Practical aspects 
and impact on 
daily life 
 
Ostomy Care 
 
Sverige 
 

och stomi, fokus 
ligger på nutrition, 
exkretion, 
stomiproblem, 
medicinska och 
kirurgiska 
problem, 
socioekonomisk 
situation och fritid. 
 
 

sjukhuset i 
Göteborg. 
Deltagarna skulle 
ha Mb Crohn, ha 
stomi, ha 
betydande 
nutritionsproblem. 
Urvalet gjordes så 
att 
könsfördelningen 
skulle bli jämn. 

Tre deltagare sa att de 
aldrig har accepterat 
stomin, de andra ville 
inte återvända till 
deras liv före 
stomiuppläggningen, 
de två deltagarna 
beskrev speciellt 
tömningen av påsen 
som en begränsning i 
det sociala livet. 
 

Marcia Grant, 
Carmit K. 
McMullen, 
Andrea 
Altschuler, Jane 
Mohler, Mark C. 
Hornbrook, Lisa 
J. Herrinton, 
Christopher S. 
Wendel, Carol 
M. Baldwin & 
Robert S. Krouse 
 
2011 
 
Gender 
Differences In 
Quality of Life 
Among 
Longterm 
Colorectal 
Cancer Survivors 

Att beskriva hur 
genus formar den 
oro och 
anpassningar av 
långvarig (> 5 år) 
kolorektalcancer 
överlevande med 
stomier. 
 
 

Kvalitativ 
studie, 
beskrivande 

Riktat urval. 
Postenkät om 
livskvalitet med 
stomi skickades till 
282 personer som 
hade haft sin 
diagnos i minst 5 
år och deltog i ett 
specifikt 
vårdprogram i 
Oregon, Sydvästra 
Washington eller 
norra Kalifornien. 
Där efter bjöds de 
med högsta 
respektive lägsta 
livskvalitetspoäng 
in till 
fokusgrupper. 
 

33 deltagare, 16 
kvinnor och 17 män 
över 18år. Kvinnor: 
Hög HQOL 
medelålder 76, Låg 
HQOL medelålder 63. 
Civilstatus presenteras 
ej. 
 

Åtta fokusgrupper, 
diskuterade utmaningar 
av att leva med en 
stomi. 
 
 

Innehåll spelades 
in, 
transkriberades 
och analyserades 
med direktivet 
och summativ 
innehållsanalys 

Alla grupperna 
rapporterade att de 
undvek livsmedel 
som orsakar gas. 
Båda könen 
identifierade problem 
med 
sexualitet/intimitet. 
Coping och 
anpassningssvårighet
er diskuterades av 
kvinnor medan män 
bara diskutera dessa 
frågor i liten 
omfattning. 
Svårigheter med 
sömn identifieras i 
första hand  av 
kvinnor med av lågt 
HRQOL. Problem 
med 
kroppsuppfattning 
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With Ostomies 
 

Oncol 
NursForum 
 
USA 
 

och depression  
diskuteras endast av 
kvinnor med lågt 
HRQOL. 
 

Lenore 
Mandersson 
 
2005 
 
Boundary 
breaches: the 
body, sex and 
sexuality after 
stoma surgery 
 
Social Science & 
Medicine 
 
Australien 
 

Att undersöka hur 
män och kvinnor 
med permanenta 
inkontinensproble
m hanterar sin 
sexualitet med sin 
kroppsliga 
opålitlighet samt 
hur de anpassar sig 
till ett liv med 
stomi. 
 
 

Kvalitativ 
studie. 
Beskrivand
e 

Riktat urval. 
32 deltagare 
svarade på en 
forsknings notis 
rörande deltagande 
i studien som 
placerats i en 
tidning som vände 
sig till 
stomiopererade. 
De som svarade på 
notisen fick vara 
med i studien.  
 

32 deltagare (11 män, 
21 kvinnor). 24-78 år . 
23st levde tillsammans 
med partner. 9 levde 
ensamma. 
 

18 personer blev 
intervjuade och 14 
personer fick besvara 
öppna frågor via 
frågeformulär 
 
 

Materialet 
transkriberades 
och behandlas 
som intervjutext 
i syfte att 
identifiera 
dominerande 
teman. 

Stomin kan ge en 
förändrad 
kroppsuppfattning, 
leda till 
socialisolering, en 
känsla av osexighet 
på grund av oönskade 
ljud, lukter och 
läckage och 
svårigheter med 
intimitet. 

Joy Notter & 
Philip Burnard  
 
2006 
 
Preparing for 
loop ileostomy 
surgery: 
Women’s 
accounts from a 
qualitative study 

Undersöka och 
beskriva 
upplevelser och 
erfarenheter hos 
kvinnor som 
genomgått en 
loopileostomi 
operation  
 
 

Kvalitativ 
studie. 
Beskrivand
e 

Ett riktat urval 
användes. 
Ingen vidare 
information om 
urvalet 
presenterades. 

50 kvinnor. 
Information om 
åldersfördelning och 
civilstatus saknas. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Intervjuerna 
transkriberades 
och analyserade 
utifrån en 
deskriptiv 
fenomenologisk 
grund. 

Operationen är för 
många avgörande i 
livet. Många drömde 
om en total 
återhämtning men 
ofta blev det en tid av 
smärta, 
kroppsförändring och 
för många innebar 
stomin även problem.  
Operationen påverkar 
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International 
Journal of 
Nursing Studies 
 
Storbritannien 
 

för många 
livskvaliteten. 

Eva Persson & 
Anna-Lena 
Hellström 
 
2002 
 
Experiences of 
Swedish Men 
and Women 6 to 
12 Weeks after 
Ostomy Surgery 
 
Ostomy Care 
 
Sverige 
 

Beskriva patienters 
upplevelser med 
fokus på 
kroppsuppfattning 
6-12 veckor efter 
en 
stomiuppläggning. 
 
 

Kvalitativ 
studie, 
beskrivande 

Riktat urval. 
Nya 
stomiopererade 
som förväntades 
ha en kolostomi, 
ileostomi eller 
urostomi under 
minst 6 månader 
rekryterades för 
denna studie. 

9 deltagare (4 kvinnor, 
5 män). Ålder 44- 67 
år.  
Civilstatus: samtliga 
var gifta. 

Öppna intervjuer som 
spelades in och 
transkriberades.  

Analysen gjordes 
i fyra steg som 
beskrivs av 
Giorgi. Första 
data läses 
igenom tills en 
tillräcklig 
förståelse 
uppnås. Nästa 
det vill säga 
enheter eller 
särskilt teman 
som uttrycks i 
ämnet egen 
vardag 
språk 
identifieras. För 
det tredje är 
motivets 
vardagsspråk 
omvandlas till ett 
disciplinärt 
språk. I 
slutskedet det 
fenomenet levde 
erfarenhet 
uttrycks 

Sju teman 
identifierades: 
främlingskap från 
kroppen, förändrad 
kroppsuppfattning, 
influenser om 
sexuella livet, 
osäkerhet, påverkan 
på det sociala livet, 
påverkan på sport- 
och fritidsaktiviteter,  
och fysiska problem. 
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ur disciplinen. 
 

Michelle 
Ramirez, Carmit 
McMullen, 
Marcia Grant, 
Andrea 
Altschuler, Mark 
C. Hornbrook & 
Robert S. Krouse 
 
2009 
 
Figuring Out Sex 
in a 
Reconfigured 
Body: 
Experiences of 
Female 
Colorectal 
Cancer Survivors 
with Ostomies 
 
Women Health 
 
USA 

Ett antropologiskt 
perspektiv 
användes för att 
undersöka 
erfarenheterna av 
30 kvinnliga 
kolorektalcancer 
överlevande  
med stomier 
genom att belysa 
de sexuella 
utmaningar och 
anpassningar som 
gjorts i spåren av 
cancer kirurgi och 
behandling. 
 
 

Kvalitativ 
studie, 
beskrivande 

Riktat urval. 
En enkät skickades 
till 284 långtids 
kolorektalcancer 
överlevande att 
mäta HRQOL 
bland 
kolorektalcancer 
överlevande med 
stomier. Samtliga 
som var med i 
tumörregistret i 
norra Kalifornien, 
nordvärsta 
Washington och 
Hawaii, mellan år 
2000-2006 blev 
kontaktade och 
erbjudna att delta i 
studien. Alla 
skulle ha haft 
diagnosen 
kolorectalcancer i 
minst 5 år och ha 
permanent stomi.  
 

Totalt 30 kvinnor gick 
vidare, 44–93 år. 22 
var gifta/sambo och 8 
levde ensamma.  

Halvstrukturerad öppen 
intervjuguide som 
undersökte frågor om 
kroppsuppfattning, kön 
och sexualitet 
i kvinnliga 
kolorektalcancer 
överlevande med 
stomier. 
 
 

Med hjälp av 
grounded theory 
utfördes kodning 
av data och 
därefter 
utgjordes teman 
som bildar 
resultatet. 

Deltagarna delades in 
i fyra olika grupper 
av sexuella 
erfarenheter utifrån 
dataanalysen av deras  
svar: 1) Inga 
långsiktiga sexuella 
svårigheter, 2) 
Långsiktiga sexuella 
svårigheter, 3) 
Åldersförändringar i 
sexualitet, 4) Ingen 
sexuell upplevelse 
med partner efter 
operation 

J.B. Reese, P.H. 
Finan, J.A 
Haythornthwaite, 
M. Kadan, K.R. 
Regan, J.M 
Herman, J. 

Jämföra 
uppfattningen av 
kroppen och 
sexualitet och 
depression hos 
patienter med 

Kvantitativ 
studie 
 

Riktat urval. 
Deltagarna 
rekryterades 
prospektivt vid 
klinikbesök och 
tumörregisterutski

141 deltagare. 
Oklar köns och 
åldersfördelning. 

En enkät användes. 
Denne berörde 
medicinsk påverkan på 
sexuellfunktion, 
kvinnlig 
sexuellfunktion, manlig 

Stomigrupperna 
jämfördes på 
demografiska 
och 
hälsostatusvariab
ler, inklusive 

Signifikant skillnad 
påvisades för 
stomistatusets 
påverkan på sexuell 
funktion, kvinnlig 
sexuell funktion och 
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Efron, L.A J. 
Diaz jr & N. S 
Azad  
 
2014 
 
Gastrointestinal 
ostomies and 
sexual outcomes: 
a comparison 
of colorectal 
cancer patients 
by ostomy status 
 
Support Care 
Cancer 
 
USA 
 

kolorektalcancer. 
Jämförelsen görs 
utifrån stomistatus 
(aldrig, tidigare 
och nuvarande 
stomi)  
 
 

ck sexuellfunktion, stress 
över kroppsuppfattning 
och depressiva symtom. 
Information har även 
samlats in via 
informanternas 
journaler.   
 

depressiva 
symptom, med 
hjälp av Chi- 
square eller 
Fishers exakta 
test för 
kategoriska 
variabler och 
generella linjära 
modeller för 
kontinuerlig eller 
semikontinuerlig
a variabler. 
Därefter 
beskrivande 
analyser var 
bedrivs på 
kvinnliga och 
manliga sexuella 
funktion för att 
underlätta 
jämförelser med 
etablerade cut - 
off poäng. 
 

kroppsuppfattning. 
De som hade eller 
hade haft stomi 
rapporterade 
kraftigare påverkan 
på sexualiteten. 
Likande skillnader 
påvisades för kvinnlig 
sexuell funktion. Inga 
skillnader påvisades 
för depression eller 
manlig sexuell 
funktion. 

Linda Rozmovits 
& Sue Ziebland 
 
2004 
 
Expressions of 
Loss of 
Adulthood in the 
Narratives of 

Målet med studien 
är att beskriva 
aspekter av ångest 
uttryckta av 
kolorektalcancer-
patienter i deras 
personliga 
berättelser om 
sjukdom och att 

Kvalitativ 
studie, 
beskrivande 
 

Ej beskrivet i 
studien. 

39 deltagare, 20 män 
och 19 kvinnor. 33-
87år vid tidpunkten för 
intervjun. 2 kvinnor 
var skilda, 1 var änka 
och resterande kvinnor 
levde i relation med 
partner. 

Enskilda beskrivande 
intervjuer 
 
 
 

Ej beskrivet i 
studien. 
 

De 4 teman som 
identifierades var: 
Förlust av 
professionell 
identitet. 
Förlust av förmåga att 
umgås. 
Att lära sig att hantera 
en stomi:  



36 
 

People with 
Colorectal 
Cancer 
 
Qualitative 
Health Research 
 
Storbritannien  
 

producera en mer 
detaljerade  
förståelse till 
sjukdoms inverkan 
på deras identitet 
och självförståelse. 
 
 

Förlust av värdighet, 
Integritet och 
självständighet.  
Störningar av sexuell 
identitet. 

Virginia Sun, 
Marcia Grant, 
Carmit K. 
McMullen, 
AndreaAltschule
r, M. Jane 
Mohler, Mark C. 
Hornbrook, Lisa 
J. Herrinton, 
Carol M. 
Baldwin, Robert 
S. Krouse 
 

2013 
 

Surviving 
Colorectal 
Cancer: Long-
Term, Persistent 
Ostomy- Specific 
Concerns and 
Adaptations 
 

Wound Ostomy 
Continence Nurs 
 

USA 

Syftet med studien 
är att beskriva 
ihållande 
stomispecifika 
frågor och  
anpassningar på 
lång sikt (> 5 år) 
för 
kolorektalcancer 
överlevande med 
stomier 
 
 

Kvalitativ 
studie, 
beskrivande 

Riktat urval. 
Enkät om 
hälsorelaterad 
livskvalitet 
skickades till 282 
patienter som haft 
sin diagnos i minst 
5 år. Dessa deltog i 
vårdprogram i 
Oregon, sydvästra 
Washington, norra 
Kalifornien eller 
Hawaii. De med 
högsta respektive 
lägsta poäng från 
enkäten bjöds in 
att delta i 
fokusgrupper. 

33 deltagare, 16 
kvinnor och 17 män. 
Medelåldern för de 
olika grupperna 
varierade från 63-76år. 

Diskussionsguide med 
öppna frågor användes i 
de 8 fokusgrupperna 
som bildats, 
diskussionerna spelades 
in.  
 

Det inspelade 
materialet från 
fokusgrupperna 
transkriberades 
och analyserades 
med hjälp av 
innehållsanalys. 

Diskussioner rörande 
stomirelaterade frågor 
på längre sikt mer än 
5 år efter  
stomiuppläggningen 
var vanliga. Ihållande 
stomirelaterade frågor 
var inriktade på 
begränsningar  
och anpassningar med 
kläder, kosten oro, 
frågor relaterade till 
stomiutrustning och 
egenvård samt  
ständigt behov av att 
hitta lösningar för att 
anpassa och justera 
tills att leva med en 
stomi. 




