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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I Sverige lever ca 25 000 personer med någon form av stomi. En 
stomioperation innebär en stor förändring för individen och kan därför tänkas 
påverka hela dennes livsvärld. Personer med stomi tycks också må sämre än andra. 
Trots detta finns begränsad forskning kring upplevelser av att leva med stomi.  
Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva upplevelser av att leva med 
stomi.  
Metod: En litteraturöversikt gjordes för att svara på syftet. Sökningar gjordes i 
databaserna Cinahl, Medline och PsychInfo. Funna artiklar kvalitetsgranskades och 
16 stycken analyserades i resultatet enligt Polit och Becks niostegsmodell.  
Resultat: Personerna med stomi upplevde känslor av skam, samt rädsla för att vara 
annorlunda och inte passa in i samhället. Stomin skapade hinder och begränsningar 
som påverkade vardagen. Till exempel beskrevs praktiska bekymmer som läckage, 
samt påverkan på intimitet och sexuella relationer. Detta ledde till en känsla av 
kontrollförlust och påverkade det psykiska välbefinnandet. För att kunna återta 
kontrollen över livet krävdes att personerna accepterade situationen så som den var 
och anpassade sig efter de nya förutsättningarna. I denna process beskrevs stöd från 
närstående och vårdpersonal som viktigt.  
Slutsats: Förändringar som följer då en person erhåller en stomi påverkar personen 
såväl fysiskt som psykiskt. Sjuksköterskan behöver mer kunskap kring dessa 
personers psykologiska upplevelser för att kunna stödja och bekräfta de känslor och 
erfarenheter denna grupp har.  
Nyckelord: anpassning, kroppsbild, livsvärld, självbild, stomi, upplevelser 
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Summary  

An altered body – experiences of living with a stoma 
Background: About 25 000 people live with some sort of stoma in Sweden. Having a 
stoma surgery involves a great change for patients and might therefore affect their 
lifeworld. In spite of this there is a limited amount of research about experiences of 
living with a stoma. 
Aim:  The aim is to describe the experiences of living with a stoma, from the patients´ 
perspective.  
Method: A literature review was carried out to answer the purpose of this study. 
Research was conducted using three different databases, namely; Cinahl, Medline 
and PsychInfo. 16 articles were analyzed according to Polit & Becks nine-step model. 
Result: People with a stoma experienced feelings of shame, and were afraid of being 
different and not to fit into the society. The stoma created obstacles and limited the 
everyday life. Concerns such as leakages and influence on intimacy and sexual 
relations was reported. This resulted in loss of control which affected the psychical 
well-being. To be able to gain control in life these people need to accept the situation 
and adapt to the new conditions. In this process support from family, friends and 
nursing staff is vital. 
Conclusion: Changes followed by living with a stoma have both physical and 
psychological effects on the patient. The nurse needs more knowledge about the 
experiences these people have gone through in order to be able to support them with 
their feelings and concerns.   
Key-words: adjustment, body image, experiences, lifeworld, ostomy, self-image
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Inledning 

 

I Sverige finns ca 25 000 personer som lever med någon form av stomi (Bohm, 2014). 
Att få en stomi kan innebära stora förändringar i livet (Brown & Randle, 2005) och 
sjuksköterskan har en avgörande roll vad gäller att stödja den vårdsökande personen 
och underlätta dessa förändringar (Baxter & Salter, 2000). Personer med stomi är i 
behov av både praktiskt och psykologiskt stöd och det är av stor vikt att den 
vårdsökande får möjlighet att prata om sina känslor och upplevelser (Persson, 
Gustavsson, Hellström, Lappas & Hultén, 2005). En studie visar att vårdpersonal 
främst fokuserar på den praktiska skötseln av stomin medan förståelsen för den 
psykologiska aspekten är bristfällig. Följden blir att den vårdsökande personen 
upplever djup oro och missnöje med vården som erhålls. Sjuksköterskans attityd och 
bemötande påverkar både tilltron till vården och personens förmåga att hantera sin 
situation. Om vårdpersonalen har förståelse och kunskap för den vårdsökande, 
påverkas den vårdsökandes upplevelse av vården i positiv bemärkelse (Thorpe, 
McArthur & Richardson, 2014). Kvaliteten på den omvårdnad som ges har direkt 
koppling till livskvaliteten hos stomiopererade (Marquis, Marrel & Jambon, 2003). 
För att förbättra vårdpersonalens arbete och öka kvaliteten på omvårdnaden är 
kunskap och förståelse kring olika hinder och svårigheter som personer med stomi 
erfar viktig (Carlsson, Berndtsson, Hallén, Lindholm och Persson, 2010). Sjukdom 
som påverkar kroppsfunktion och utseende påverkar även individens livsvärld 
eftersom livet levs genom kroppen och är en förutsättning för tillgången till livet 
(Dahlberg & Segesten, 2010). För att omvårdnaden ska vara betydelsefull för 
individen bör den således utgå från individens livsvärld och vardag (Husserl, 1970; 
Husserl, 1973). Syftet med litteraturöversikten var därför att beskriva upplevelser 
som personer med stomi har. Målet var att få en ökad förståelse för och kunskap om 
deras livsvärld och därmed öka förutsättningen för en god omvårdnad. 
 

Bakgrund 

Stomi 

Ordet stomi kommer från det grekiska ordet stoma som betyder mun eller öppning. 
När ordet används inom sjukvården avses en, på kirurgisk väg, konstgjord öppning i 
tarmen med syfte att avleda avföring och/eller urin (McGranth & Porrett, 2005a; 
Burch, 2008). Stomin anläggs genom att en bit av tarmen förs ut genom en operativ 
öppning i bukväggen, everteras (vänds ut och in), och sutureras på bukens hudyta. 
(Burch, 2013; Burch, 2008). Stomin som ses mynna ut på huden är således insidan av 
tarmen. Den är röd-rosa och fuktig, liknande munslemhinnan (McGranth & Porrett, 
2005a; Burch, 2008).  
 
En stomi kan inte kontrolleras viljemässigt utan är inkontinent. Därför behövs 
vanligtvis stomiförband användas för uppsamling av avföring eller urin (Persson, 
2008). Undantag för detta är stomier som kan tömmas genom irrigation vilket 
innebär sköljning av tarmen med hjälp av vattenlavemang, eller reservoarer som är 
kontinenta och töms med hjälp av kateter (Burch, 2013). Stomier kan vara temporära 
eller permanenta. En temporär stomi anläggs vanligen för att leda bort avföring från 
ett operationsområde, såsom en anastomos, då detta behöver tid att läka. Den kan 
även anläggas som en tillfällig lösning då det finns ett hinder i tarmen (McGranth & 
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Porrett, 2005a; Windsor & Conn, 2008). Då en temporär stomi anläggs behöver inte 
detta nödvändigtvis innebära att stomin blir kortvarig. Stomin kan i många fall bli 
kvar i månader eller år, och det kan vara svårt att avgöra när stomin kan tas bort. 
Trots att intentionen är att skapa en temporär stomi kan det i vissa fall vara så att 
stomin aldrig kan tas bort utan kvarstår hela livet (Maggard, Zingmond, O´Connell & 
Ko, 2004).  En permanent stomi kan vara nödvändig då tarmens funktion gått 
förlorad till följd av trauma, sjukdom eller behandling. De vanligaste sjukdomarna 
bakom permanent stomi är rektalcancer och inflammatoriska tarmsjukdomar 
(McGranth & Porrett, 2005a; Windsor & Conn, 2008).  
 
Stomier delas in i tre huvudgrupper: kolostomier, ileostomier och urostomier (Burch, 
2013). Första delen i stomins benämning talar vanligen om från vilken del av tarmen 
den härrör (Burch, 2008). En kolostomi sticker ut omkring 5mm från hudytan. 
Avföringen som kommer ur en kolostomi är mjuk eller fast (Burch, 2013) och 
stomiförbandet byts vanligen 1-2 gånger/dag. Personer med kolostomier är vanligtvis 
äldre som fått stomin till följd av cancer med kortare sjukdomsperioder och mer 
diffusa symtom (Persson et al., 2005). Vid en ileostomi töms stomiförbandet omkring 
4-8 gånger/dag. Detta eftersom avföringen som kommer ur en ileostomi är mjuk till 
tunnflytande och mycket hudretande (Burch, 2008; McGranth & Porrett, 2005a; 
Burch, 2004). För att skydda huden ifrån den frätande avföringen bör stomin göras 
25 mm lång. Vanligtvis har personer med ileostomi fått stomin till följd av ulcerös 
colit. Personerna är ofta unga vuxna och har i flera år lidit av kroniska 
tarmsjukdomar med återkommande skov och/eller kroniska diarréer. En urostomi 
ser ut som en ileostomi då den vanligtvis görs på ett sådant sätt att urinledarna 
kopplas till ett segment av ileum som i sin tur mynnar ut på huden för att avleda urin. 
Med tanke på att även urin är hudretande har en urostomi samma längd som en 
ileostomi (Burch, 2004; Burch, 2013; Burch, 2008). Stomiförbandet töms 4-6 
gånger/dag Den vanligaste orsaken till att en urostomi anläggs är cancer i urinblåsan 
(Burch, 2013).  
    

Komplikationer 

Komplikationer som kan uppstå i samband med stomi är prolaps (framfall av 
stomin), retraktion (indragen stomi), blödning av tarmen, svamp- och urininfektion, 
tarmobstruktion, obstipation och diarré. Även nekros och stenos av stomin 
förekommer men är ovanligt. Läckage av avföring och urin är vanliga komplikationer 
och kan leda till hudproblem så som irritation och frätskador samt odör. Orsak kan 
vara att stomiförbandet har fel storlek eller inte fästs ordentligt. Även vissa typer av 
mat kan leda till odör kring stomin. Idag finns dock stomipåsar som inte ska släppa 
ut odör, och enda gången odör ska komma från stomin är när den byts. Förutom vid 
läckage kan hudproblem uppstå vid frekventa byten av stomimaterial samt oaktsam 
hantering vid byten (Burch, 2004). Vid enterostomier (stomier som avleder avföring) 
påverkas upptaget av vätska, elektrolyter och näring på olika sätt beroende på vilken 
del av tarmen som anlagts som stomi. Vid ileostomi är tjocktarmen borttagen eller 
bortkopplad. Eftersom det är i tjocktarmen det största upptaget av vätska och sodium 
sker, krävs en noggrann planering av kosten (Burch, 2004).  
 
Till en följd av att stomin är inkontinent går de gaser som produceras i tarmen inte 
att styra över. Gaser produceras av bakterier i tjocktarmen och kan därför orsaka 
problem särskilt för dem med kolostomi. För dem med ileostomi kan gaser uppstå då 
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en större mängd luft hamnar i matstrupen, till exempel då personen tuggar 
tuggummi eller pratar och äter samtidigt. Dieten påverkar produktionen av tarmgas, 
och förändringar i dieten kan därför minska problem med gaser. För vissa personer 
kan gasen även orsaka problem då stomipåsen fylls med luft och blir extra synlig 
under kläderna (Burch, 2004). Majoriteten av personer med stomi har rapporterat 
problem vad gäller klädsel, då stomin är i vägen eller syns under kläderna (Batas, 
2009).  

Välbefinnande och livskvalitet  

En studie visar att den generella livskvaliteten hos personer som genomgått 
stomioperation är relativt god. Det finns dock olika faktorer som påverkar 
livskvaliteten negativt, däribland känslor av nedstämdhet vilket har rapporterats av 
över hälften av de tillfrågade i en indisk studie där livskvalitet hos personer med 
stomi undersöktes (Anarki et al., 2012). Liknande resultat, hög förekomst av ångest 
och depression och försämrad livskvalitet, har funnits även hos personer som erhållit 
stomi till följd av Chron´s sjukdom (Knowles et al., 2013). Även personer med 
urostomi har skattat sin hälsorelaterade livskvalitet lågt (Pazar, Yava & Basal, 2015). 
Vidare har personer med rektalcancer som genomgått en stomioperation rapporterat 
sämre fysisk och social funktion, sämre kroppsuppfattning samt sämre livskvalitet i 
jämförelse med dem som inte genomgått en stomioperation. Däremot rapporterade 
stomiopererade färre symtom som förstoppning, diarré och färre gastrointestinala 
problem än personer med rektalcancer som inte genomgått stomioperation (Mols et 
al., 2014).  
 
Känslor och upplevelser kan skilja sig åt mellan olika personer beroende på orsaken 
till att stomin anlagts. Det har till exempel beskrivits att personer med kronisk 
sjukdom så som ulcerös kolit kan uppleva stomin som något positivt som underlättat 
livet, medan personer som erhållit stomin till följd av cancer uppfattar stomin som 
något negativt och som en konstant påminnelse av sjukdomen (Williams, 2007; 
Anarki et. al 2012). 

Omvårdnad vid stomi 

 

Den omvårdnad som ges i samband med stomi har som främsta syfte att främja ett så 
självständigt liv som möjligt. Genom att vårdpersonal praktiskt visar hur stomin 
sköts på bästa sätt ökar förutsättningarna för detta. En viktig omvårdnadsåtgärd är 
handledning i hur stomiförband används och hur huden omkring stomin skyddas. 
Omvårdnaden innefattar även undervisning och samtal kring hygien och klädsel, 
återgång i arbete, fritidsaktiviteter, andra sociala aktiviteter och fysiska relationer 
(Burch, 2008; McGrath & Porrett, 2005b). För att öka tryggheten för personen är det 
av stor vikt att sjuksköterskan förklarar vad som är normalt, i samband med stomi, 
samt vilka komplikationer som kan uppstå. Det är även viktigt att personen får 
kännedom om vilka åtgärder som ska vidtas om komplikationer uppstår (Wright & 
Burch, 2008).  
 
De viktigaste faktorerna för att anpassa sig till stomin är undervisning i egenvård, 
samt psykologiskt och socialt stöd (Piwonka & Merino, 1999). Den fysiska, 
psykologiska och sociala anpassningen till livet med stomi börjar på sjukhuset i 
samband stomioperationen men fortsätter sedan när personen skrivits ut från 
sjukhuset och återgår till hemmet. Noggrann och individuellt anpassad planering 
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inför utskrivningen är därför viktig. Det måste säkerställas att de praktiska och 
emotionella behoven är tillgodosedda och att personen är redo för hemgång. Efter 
utskrivningen från sjukhuset sker uppföljning för att se hur väl personen har 
anpassat sig till vardagen med stomi, för att belysa eventuella problem som 
uppkommit samt för att få en bild av om ytterligare stöd behövs (McGrath & Porrett, 
2005b). Personen med stomi ska erbjudas att delta i stödgrupper och träffa andra 
personer med stomi. Information om nationella och internationella stödgrupper ska 
ges och personen med stomi ska få kontaktuppgifter till en stomiterapeut (McGrath & 
Porrett, 2005b; Wright & Burch, 2008). 
 
Skötsel av stomin kräver både planering och förändrade vanor. Hur stomin upplevs 
kan variera från person till person. Som sjuksköterska är det därför viktigt att vara 
medveten om hur stomin påverkar den enskilda individen (Williams, 2007). Detta 
kan liknas vid kronisk sjukdom där förändringar i kroppen också medför en 
förändring av tillgången till världen. Hela existensen påverkas och därmed alla delar 
av det dagliga livet. För att kunna ge optimal vård i dessa situationer och förstå vad 
hälsa och välbefinnande innebär för den individ som vårdas krävs förmågan till 
öppenhet till dennes situation (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 

Livsvärld 

 

Det filosofiska begreppet ”livsvärld” har utvecklats av bland annat Edmund Husserl. 
Begreppet livsvärld betecknar det förhållningssätt människan har, och genom vilket 
hon förstår sig själv, andra och allt annat i världen. Livsvärlden kan beskrivas som 
”världen så som den erfars”. Den är en erfarenhetsvärld som delas med andra 
samtidigt som den är personlig och unik för var och en. Detta innebär således att en 
plats eller en situation kan uppfattas olika av olika personer (Husserl, 1970; Husserl, 
1973; Dahlberg & Segesten, 2010). Människan uppfattar och upplever saker och ting 
genom erfarenheter från till exempel historiska, sociala och kulturella sammanhang. 
Det är i och genom livsvärlden som välbefinnande, hälsa, sjukdom och lidande 
utspelar sig. Vid allvarlig sjukdom eller annan allvarlig händelse rubbas individens 
livsvärld. Detta kan antas gälla även för personer som genomgått stomioperation. På 
vilket sätt livsvälden påverkas är individuellt (Dahlberg & Segesten, 2010). För att 
omvårdnaden ska ha betydelse för individen krävs att utgångspunkten för 
omvårdnaden är personens vardag och livsvärld (Husserl, 1970; Husserl, 1973). 
 
Livsvärlden rör sig hela tiden kring kroppen. Ur ett medicinskt perspektiv ses den 
mänskliga kroppen som ett biologiskt system, men den måste förstås som något mer 
än enbart detta. Med livsvärlden som grund blir kroppen mer än ett objekt, kroppen 
kan därför beskrivas som “levd”. Kroppen är även subjektiv, fylld av minnen, 
erfarenheter, upplevelser och känslor. Den levda kroppen kan utifrån detta förstås 
som fysisk, psykisk, existentiell och andlig på en och samma gång (Ekebergh, 2015; 
Dahlberg & Segesten, 2010). Det är genom den levda kroppen den egna personen och 
omvärlden upplevs (Ekebergh, 2015). Livet levs i och genom kroppen, den är en 
förutsättning för tillgången till livet. Detta innebär att kroppsliga förändringar 
påverkar tillgången till livet och världen. Detta blir särskilt tydligt när en person 
drabbas av långvarig sjukdom, svår skada eller lidande av annat slag. Personens hela 
existens påverkas då och istället för att ge tillgång till livet blir kroppen det som 
hindrar och styr livet (Dahlberg & Segesten, 2010).  
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Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelser av att leva med stomi. 
 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt genomfördes för att beskriva upplevelser av att leva med stomi. 
Utifrån syftet analyserades vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Kvalitativa 
studier ger en förståelse för personers levda erfarenheter av ett specifikt fenomen 
(Henricson & Billhult, 2012). Litteraturöversikten gjordes med induktiv ansats, vilket 
innebär att datainsamlingen och analysen genomfördes förutsättningslöst utan att på 
förhand anta att vissa förhållanden förelåg (Fridlund, 2012). Utgångspunkten var 
således innehållet i texten som helhet och analysen utgick därför inte från en bestämd 
teori (Danielson, 2012). 

Urval och datainsamling 

För att undvika att slumpen eller godtycklighet påverkar resultatet är det viktigt att 
litteraturöversikten följer vissa principer (Rosén, 2012). Litteraturöversikten 
utformades efter Polit och Becks (2008) niostegsmodell där processen vid en 
litteraturöversikt beskrivs. I steg ett formulerades ett syfte utifrån 
problemformuleringen. I denna litteraturöversikt var syftet att beskriva upplevelser 
av att leva med stomi. I steg två genomfördes sökningar i olika databaser för att 
kunna sålla fram relevant litteratur inom ämnet (Polit & Beck, 2008). Val av 
databaser gjordes utifrån syftet och relevanta sökord identifierades. Sökningar 
gjordes i Cinahl och Medline eftersom dessa omfattar forskning inom området 
omvårdnad (Polit & Beck, 2008). Sökning i PsycInfo genomfördes också, men gav 
inga ytterligare artiklar utöver de som redan framkommit i tidigare sökningar. 
Sökmatriser finns bifogade som bilaga 1.  För att sökningen skulle omfatta ett ords 
samtliga böjningsformer användes så kallad trunkering(*). Med hjälp av boolesk 
söklogik bestämdes vilket samband de olika sökorden skulle ha till varandra. Detta 
användens för att få fram de mest relevanta artiklarna för syftet (Östlundh, 2012). 
Följande sökord användes i olika kombinationer: ostomy, stoma, colostomy, 
ileostomy, urostomy, qualitative, narrative, interview, activities of daily living, living 
with, ostomy psychosocial factors och life experiences.  
 
För att använda senaste vetenskapliga fakta inom ämnet så användes enbart artiklar 
från 2006 och framåt. Andra avgränsningar som användes var engelskt språk och 
peer review, vilket innebär att artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift 
(Östlundh, 2012). Inklusionskriterier för litteraturöversikten var artiklar med 
kvalitativ ansats där upplevelser av att leva med kolostomi, ileostomi eller urostomi 
har studerats. Både permanenta och temporära stomier inkluderades. Studier som 
inkluderat personer under 18 år exkluderades i denna översikt.  
 
I steg tre genomfördes sökning utav relevanta vetenskapliga artiklar i enlighet med 
Polit och Beck´s (2008) beskrivning (bilaga 1). I steg fyra gjordes ett första urval 
genom granskning av titel och abstract (Polit & Beck, 2008). Total granskades 593 
titlar varav 131 abstract lästes. I enlighet med steg fem och sex (Polit & Beck, 2008) 



9 

 

lästes hela artiklar och användbar information identifierades. Sekundärsökning 
(Östlundh, 2012) genomfördes via relevanta artiklars referenslistor samt relaterade 
artiklar. Totalt lästes 50 artiklar, från primärsökning och sekundärsökning, i sin 
helhet. Av dessa 50 kom 35 artiklar från primärsökning och 15 från sekundärsökning. 
Artiklar som inte svarade mot syftet valdes bort. I steg sju (Polit & Beck, 2008) 
kvalitetgranskades framtagna artiklar utifrån det protokoll (se bilaga 3) som 
framtagits utav avdelning för omvårdnad på Hälsohögskolan, Jönköpings University. 
Artiklarna skulle ha minst 11 poäng utav 12 möjliga för att godkännas. Artiklarna 
skulle ha full poäng på del 1 i granskningsprotokollet, det vill säga 4 av 4 möjliga. 
Totalt granskades 20 artiklar, 16 från primärsökningar och 4 från 
sekundärsökningar. 16 av dessa ansågs uppfylla tillräckligt god kvalitet för att ingå i 
litteraturöversiktens resultat. Primärsökningarna genererade 13 artiklar till resultatet 
och sekundärsökningarna genererade 3 artiklar till resultatet.  Artiklarna redovisades 
i artikelmatris, se bilaga 2. Ingen av dessa artiklar handlade om urostomier. 

Dataanalys 

Enligt Polit och Becks (2008) niostegsmodell innebär steg åtta och nio dataanalys 
samt sammanställning av resultat av de artiklar som godkänts i 
kvalitetsgranskningen. För att sammanställa resultatet till litteraturöversikten 
genomfördes en integrerad analys, enligt Kristensson (2014), av de 16 artiklarna för 
att identifiera likheter och skillnader. Varje artikel lästes av två författare. Känslor 
och upplevelser som beskrevs i artiklarna markerades med olika färger beroende på 
vilken typ av känsla som beskrevs. Exempelvis markerades upplevelser av att vara 
onormal och annorlunda i rosa. De olika färgerna bildade sedan kategorier som 
namngavs och beskrevs i löpande text. Varje kategori strukturerades sedan med en 
huvudrubrik och flera underrubriker, redovisat under resultat. 

Etiska överväganden 

För att en studie ska vara etisk krävs att den handlar om väsentliga frågor och att den 
kan vara till nytta för individen eller samhället (Kjellström, 2012). Syftet ska därför 
utformas på sådant sätt att resultatet kan impliceras kliniskt i sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete. Vid litteraturöversikter krävs inget godkännande från etisk 
kommitté. Däremot ska de artiklar som inkluderas i litteraturöversikten ha etiskt 
godkännande (Wallengren & Henricson, 2012). Vetenskapliga artiklar utan etiskt 
godkännande exkluderades därför vid kvalitetsgranskningen. Det är viktigt att 
synliggöra den förförståelse som sedan tidigare finns hos forskaren kring det ämne 
som ska studeras. Förförståelsen kan nämligen påverka hur data tolkas och 
analyseras (Carlsson, 2012). I gruppen för denna litteraturöversikt diskuterades 
förförståelsen för det valda ämnet. Ingen i gruppen känner någon som lever med 
stomi. Den kontakt som förekommit med personer med stomi har varit i enstaka 
möten med vårdsökande under verksamhetsförlagd utbildning. Gruppens 
förförståelse för att leva med stomi anses därför vara obetydande. 
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Resultat 

 

Sammanställningen av de 16 artiklarna resulterade i tre kategorier med tillhörande 
underkategorier: Att leva i en förändrad kropp, att förlora kontrollen och att återta 
kontrollen. Dessa redovisas i figur 1 nedan. 

Underkategori Kategori 

·         Att vara onormal och annorlunda 
·         Svårigheter med intimitet och sexuella 
relationer 

 
Att leva i en förändrad kropp 

·         En oförutsägbar tillvaro 
·         Begränsningar och hinder 

Att förlora kontrollen 

·         Acceptans 
·         Hantering och anpassning 
·         Stöd från närstående och vårdpersonal 

 
Att återta kontrollen 

Figur 1. En översikt över huvud- och underkategorier.  
 

Att leva i en förändrad kropp 

De kroppsliga förändringarna som en stomi medförde sågs påverka personernas 
självkänsla. De upplevde sig själva som onormala och annorlunda och kände sig 
mindre värda än andra. Detta påverkade dem på flera områden i livet, bland annat 
sexualitet och intima relationer. 

Att vara onormal och annorlunda. 
 

Att få en stomi medförde en förändrad kroppsuppfattning och självbild (Ramirez et 
al. 2014; Sales, Violin, Waidman, Marcon & Pinheiro da Silva, 2010; McMullen et al., 
2008). Personer med stomi beskrev att de i början kände alienation mot stomin och 
att de hade svårt att se sig själva med påse på magen (Andersson, Engström & 
Söderberg, 2010). De upplevde att världen så som de tidigare känt den helt hade 
kastats om. Kroppen hade förändrats och därför också hela livet och tillgången till 
livet. De beskrev även att deras självkänsla hade påverkats till följd av stomin. De 
upplevde sig själva som annorlunda vilket gjorde att de förnekade sig själva, sitt eget 
jag och sin kropp. De strävade efter att vara ”normala” men på grund av 
förändringarna i kroppen upplevdes detta som omöjligt. Stomioperationen beskrevs 
bland annat som en stympning av kroppen (Sales et al., 2010) Känslan av att inte 
vara bekväm i sin egen kropp, att inte kunna vara sig själv eller visa sitt sanna jag 
upplevdes också. De skämdes över sin nya kropp och hur de såg ut. (Savard & 
Woodgate, 2009). Somliga hade upplevelsen att något fattades dem, att kroppen inte 
längre var komplett och att de inte längre var ”hela”. En känsla av att inte längre vara 
en person samt upplevelser av mindervärde beskrevs (Ramirez et al., 2014). 
 
Stomin sågs på olika sätt påverka personers identitet (Danielsen, Soerensen, 
Burcharth & Rosenberg, 2013). Vuxna förväntas ha kontroll över avföring och gaser. 
Med tanke på detta brottades personer som hade inkontinent stomi med 
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frågeställningar om vad det innebär att vara vuxen. De upplevde att deras bild av sig 
själva som vuxna var hotad (Ramirez et al., 2014). Kvinnor rapporterade att de 
upplevde sig annorlunda i jämförelse med andra kvinnor. De tyckte sig inte passa in i 
normen där kvinnor skulle vara attraktiva och rena. För att dölja stomin eller för att 
ge utrymme åt stomiförbandet var kvinnorna tvungna att välja kläder som dolde 
deras kvinnliga former. Detta var något som påverkade hur de såg på sig själva och de 
kände sig mindre värda som såväl kvinnor, partners och mödrar (Andersson et al., 
2010; Honkala & Berterö, 2009; McMullen et al., 2008). 
 
Personer med stomi upplevde stigmatisering och marginalisering till följd av stomin. 
De beskrev att de vid olika tillfällen känt sig uttittade och dömda av andra. De 
upplevde att de blev illa bemötta av såväl främlingar som familj och vänner. Detta 
ledde till att de försökte dölja stomin. De undvek situationer och platser, till exempel 
badhus eller gemensamma omklädningsrum, där andra skulle kunna upptäcka 
stomin (Sinclair, 2009; Sales et al., 2010; Savard & Woodgate, 2009; McMullen et al., 
2008; Anelles, 2006). Upplevelsen av stigmatisering försämrade självbilden och 
självkänslan ytterligare samt förstärkte känslan av att vara annorlunda (Savard & 
Woodgate, 2009; Sinclair, 2009). Även brister i vårdpersonalens känslighet för de 
speciella vårdbehov som personer med stomi har rapporterades. Det beskrevs att 
sjuksköterskor uttryckt avsky mot att byta stomin, vilket fick personerna att känna sig 
onormala och äckliga (Sinclair, 2009; McMullen et al., 2008). 
 

Svårigheter med intimitet och sexuella relationer 
 

En negativ inverkan på sexualliv och intima relationer uppstod ofta till följd av 
stomin (Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011; Honkala & Berterö, 2009; 
McMullen et al., 2008; Popek et al., 2010; Ramirez et al., 2014; Sinclair, 2009; Tao & 
Wang, 2014). Vissa rapporterade att de inte hade något sexualliv alls (Popek et al., 
2010; Tao & Wang 2014). Detta kunde bero på känslor av skam och mindervärde 
samt en negativ kroppsuppfattning och självkänsla (Honkala & Berterö, 2009; 
McMullen et al., 2008; Popek et al., 2010; Tao & Wang, 2014). Bland kvinnor 
beskrevs att sexuella aktiviteter krävde förberedelser. Kvinnorna kände till exempel 
att de var tvungna att tvätta sig noggrant och byta stomiförband (Honkala & Berterö, 
2009). Personer med stomi upplevde även sig själva som missfoster och som fula. De 
kände sig inte attraktiva och var rädda för att bli avvisade om de var intima med 
någon annan, något flera av dem dessutom hade upplevt (Tao & Wang, 2014). En 
annan orsak till att sexuella och intima relationer upplevdes komplicerade, eller rent 
av omöjliga, var komplikationer till följd av stomioperation eller behandling av 
bakomliggande sjukdom. Detta gällde framför allt behandling av cancer. Exempel på 
komplikationer var impotens, anal ärrvävnad samt vaginal smärta som gjorde att 
öppningen blev för trång (Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011; McMullen et al., 
2008; Popek et al., 2010; Tao & Wang, 2014). Ytterligare orsaker till att intima 
relationer var en utmaning hade att göra med partnerns inställning och reaktioner på 
stomin (Grant et al., 2011; Popek et al., 2010). 
 
Sexuella relationer upplevdes komplicerade av personer som var i ett förhållande 
men framför allt av singlar (Popek et al., 2010). De kände sig inte bekväma med att 
inleda nya sexuella förhållanden. Äldre personer upplevde att det var för sent att 
inleda en sexuell relation på grund av deras ålder (Ramirez et al. 2014).  Det fanns de 
personer med stomi som beskrev att de hade ett fungerande sexualliv (Grant et al., 
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2011; Popek et al., 2010). Det framkom att det var viktigt att ha en kärleksfull och 
öppen relation till sin partner samt att kunna prata om problem som uppstod. Vissa 
konstaterade att sex inte var möjligt men att livet handlar om mer än sex (Andersson 
et al., 2010). 
 

Att förlora kontrollen 

Personer med stomi ställdes inför begränsningar och hinder på olika områden i livet. 
Detta upplevdes mycket smärtsamt och skapade känslor av rädsla, oro samt att tappa 
kontrollen. Det var framför allt i sociala sammanhang personerna upplevde en känsla 
av att tappa greppet över tillvaron. 

En oförutsägbar tillvaro 
 

Att få en stomi kunde medföra en känsla av oförutsägbarhet och att tappa kontrollen. 
Detta hängde bland annat samman med oförmågan att kontrollera avföring och 
tarmgaser (Aparecida Sales et al., 2010; Popek et al., 2010; Savard & Woodgate, 
2009; Grant et al., 2011). Denna kontrollförlust kunde upplevas så smärtsam att 
personer med stomi önskade att de aldrig genomgått stomioperationen (Savard & 
Woodgate, 2009). Vissa beskrev att stomioperationen inte gjort dem bättre, utan att 
livet tvärtom blivit sämre i och med stomin (Sinclair, 2009). Livet hade förändrats 
och de kunde inte längre gå ut närsomhelst utan att behöva oroa sig för något 
(Hernán Ferreira Unpiérrez, A., 2013). Personer med stomi beskrev att gaser, lukt 
och ljud från stomin samt läckage från stomiförbandet var problem som skapade 
mycket oro (Andersson et al., 2010; Bonill-de-las-Nievas et al., 2014; McMullen et al., 
2008; Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013). De var framför allt oroliga för att drabbas 
av dessa problem i sociala sammanhang då rädslan att detta skulle upptäckas av 
andra var stor (Sales et al., 2010; Savard & Woodgate 2009; Tao & Wang, 2014). 
Denna rädsla kunde leda till att de valde att undvika sådana sammanhang (Honkala 
& Berterö, 2009; Sales et al., 2010; Sinclair, 2009; Savard & Woodgate, 2009; Tao & 
Wang, 2014). De som hade råkat ut för läckage eller för att stomin hade gett ifrån sig 
lukt eller ljud i sociala sammanhang beskrev att de upplevde skam och förnedring 
(McMullen et al., 2008; Grant et al., 2011; Aparecida Sales, 2010; Savard, J., ; Popek 
et al., 2010; Honkala & Berterö, 2009; Sinclair, 2009). Skam kunde också upplevas 
bara av att ha en stomi och att bära stomiförband, eller av att stomipåsen fylldes och 
syntes under kläderna (Savard & Woodgate, 2009; McMullen et al., 2008; Danielsen 
et al., 2013). 
 

Begränsningar och hinder 
 

Att leva med stomi ledde i många fall till en upplevelse av att vara begränsad och att 
inte ha samma möjligheter som innan stomioperationen (Sales et al., 2010; Savard & 
Woodgate, 2009; Sinclair, 2009; Honkala & Berterö, 2009; Sun et al., 2013). Att 
hantera stomin var förknippat med en rad olika hinder som medförde stora 
utmaningar, däribland sökandet efter en varaktigt fungerande stomivårdsrutin. Att 
hitta en passande utrustning för stomivården var en process som krävde att 
personerna provade sig fram. Det var svårt att sköta huden kring stomin och att hålla 
den intakt på grund av att den kom i kontakt med fukt och avföring samt att häftan 
på förbandet irriterade huden. Konsekvensen kunde bli utslag, svampinfektioner, 
rodnad, hudirritation och smärta (McMullen et al., 2008). Att ständigt behöva ha 
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tillgång till toalett för att sköta stomin och byta stomiförband gjorde det svårt att 
vistas på allmän plats. Det fanns inte alltid tillgång till allmänna toaletter och i de fall 
då detta fanns kunde det ändå vara en utmaning att sköta stomin där. Detta kunde 
leda till ett undvikande av sådana platser (Honkala & Berterö, 2009; Tao & Wang, 
2014; McMullen). Begränsningar kopplat till diet och matsmältning beskrevs också. 
Det var svårt att anpassa matintaget och det fanns personer med stomi som 
fortgående kämpade med problem kopplat till kosten. Val av fel mat kunde orsaka 
förstoppning och blockering i tarmen eller att mat som endast delvis brutits ner 
passerade ut i stomin. Vissa typer av mat kunde också leda till en ökad mängd 
tarmgaser, odör eller diarré (McMullen et al., 2008). 
 
 Ytterligare ett problem var trötthet och brist på energi. Detta kunde resultera i att 
personer med stomi inte orkade delta i olika aktiviteter och sociala sammanhang. 
Tröttheten upplevdes vara både fysisk och psykisk (Honkala & Berterö, 2009; 
Sinclair, 2009). Flera individer uppgav svårigheter med sömn kopplat till läckage 
eller att stomin störde sovställningen. För somliga uppstod aldrig ostörd djupsömn. 
Begränsningar upplevdes i samband med såväl arbete som fritid (Grant et al., 2011). 
Personer med stomi kände sig hindrade att utföra olika aktiviteter (Danielsson et al., 
2014; McMullen eta l., 2008; Grant et al., 2011). De kunde identifiera en rad olika 
aktiviteter som de hade slutat med till följd av stomin (Grant et al., 2011). Fysiska 
aktiviteter som träning var svåra att genomföra då det inte gick att utföra samma 
rörelser som tidigare på grund av att stomin var i vägen och riskerade att komma i 
kläm (Honkala & Berterö, 2009; Tao & Wang, 2014; Sun et al., 2013). Det 
rapporterades även att det var svårt att resa (Grant et al., 20011; McMullen et al., 
2008). Detta kunde bland annat bero på att det var svårt att använda allmänna 
toaletter eller att det upplevdes svårt att dölja stomin. Flygresor beskrevs som extra 
besvärliga då de var tvungna att sitta nära främmande personer, det var svårt att 
använda flygplanets toaletter och det var förnedrande att visiteras vid 
säkerhetskontrollen (McMullen et al., 2008). Under arbetstid kunde den 
tidskrävande stomivården upplevas extra besvärande. Sjukskrivningar på grund av 
komplikationer inträffade också och påverkade arbetet negativt (Honkala & Berterö, 
2009; Tao & Wang, 2014). Ekonomiska bekymmer till följd av detta var något som 
oroade (Grant et al., 2011). 
 

Att återta kontrollen 

Acceptans upplevdes som en förutsättning för att kunna anpassa sig efter de nya 
förutsättningarna och återta kontrollen över livet. Den nya situationen hanterades 
bland annat genom positivt tänkande, innovativa lösningar och underlättades av stöd 
från närstående och vårdpersonal. 
 

Acceptans 
 

Att acceptera stomin och orsaken som ledde fram till den sågs som viktigt, men 
upplevdes i början som mycket svårt. Det var med tiden som situationen kunde 
accepteras och det var enbart genom att acceptera situationen sådan den var som 
personer med stomi beskrev att de kunde hitta styrka att gå vidare i livet (Sales et al., 
2010; Popek et al., 2010; Savard & Woodgate, 2009; Honkala & Berterö, 2009). 
Genom att acceptera stomin som en del av sig själva kände de inte längre något behov 
av att dölja sig själva inför andra. Detta medförde en känsla av att vara bekväm i sin 
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kropp och att våga vara mer öppen inför andra (Savard & Woodgate, 2009). De hade 
hittat sätt att komma över oro över att deras tillstånd skulle väcka anstöt hos andra 
(Grant et al., 2011). 
 
Humor och positivt tänkande förekom för att klara av de svåra situationer personer 
med stomi kunde ställas inför (Popek et al., 2010; Krouse et al., 2009). Tacksamheten 
och att se stomin som en chans till överlevnad gjorde det lättare för personer med 
stomi att acceptera situationen de befann sig i. Tacksamheten var kopplad till att 
stomin hade räddat dem från sjukdom eller död och gett dem ett friskare liv. Vissa 
uttryckte det som en chans till ett nytt liv och att de kunde göra mer än de kunnat 
tidigare när hade smärta på grund av sjukdomen (Savard & Woodgate, 2009; Tao & 
Wang, 2014; McMullen et al., 2008; Krouse et al., 2009; Andersson et al., 2010). 
Somliga uppgav att de hade uppnått fullvärdiga liv trots sina stomier. De såg stomin 
som ett hinder att övervinna och beskrev att livet måste gå vidare. Vissa beskrev sig 
själva som tursamma, tacksamma till Gud, eller att de njöt av det liv Gud hade 
förunnat dem (McMullen et al., 2008). Att ha en tro på en Gud kunde ge styrka, 
tacksamhet till livet och kraft att kämpa. Tron gjorde det lättare för dem att acceptera 
den situation de hamnat i (Sales et al., 2010). Andra upplevde det lättare att 
acceptera stomin och inte älta sina problem om de tänkte positivt och distraherade 
sig själva genom att hålla sig sysselsatta (Tao & Wang, 2014; McMullen et al., 2008). 
 

Hantering och anpassning 
 
Även anpassning upplevdes svårt för personer med stomi men de beskrev att de inte 
hade något val annat än att vänja sig till livet med stomi (Sales et al., 2010; Savard & 
Woodgate, 2009; Popek et al., 2010; Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013; Andersson et 
al., 2010). Anpassningen blev en del av vardagen och strävan var att leva ett så 
normalt liv som möjligt (Honkala & Berterö, 2009). En förutsättning för att kunna 
leva ett normalt liv beskrevs vara anpassning av livsstil och dagliga aktiviteter samt 
att lära sig hantera stomin (Sales et al., 2010; Savard & Woodgate, 2009; Popek et al., 
2010; Krouse et al., 2009; Ramirez et al., 2014). Vissa beskrev att livet var ganska 
normalt; de försökte göra samma saker som de hade gjort tidigare, men stomin 
upplevdes samtidigt som ett handikapp då den krävde noggrann planering och 
rutiner (Andersson et al., 2010). För att hantera livet med stomi krävdes olika 
lösningar på problemen som uppstod. Innovativa lösningar för att praktiskt hantera 
stomin gjorde att flera kände sig nöjda och stolta över att kunna klara av en svår 
situation på ett bra sätt. Att ha kunskap om den egna sjukdomen och om stomin gav 
en känsla av att ha kontroll. Andra använde mer passiva strategier för att klara av 
livet med stomi. Det kunde till exempel handla om att de undvek situationer de inte 
var bekväma i eller där de inte hade kontroll (Popek et al., 2010). 
 
Med tiden och efter anpassningen till stomin hade personer med stomi kunnat 
återuppta både arbete och fritidsaktiviteter (Grant et al., 2011; Sales et al., 2010), 
vilket gav en känsla av att ta tillbaka kontrollen över sitt liv och att kunna gå vidare 
och känna hopp inför framtiden (Sales et al., 2010). Bland annat beskrevs strategier 
som gjorde det möjligt att återuppta bad och simning (Grant et al., 2011). Vissa 
personer valde att helt dölja stomin genom de kläder de använde då de till exempel 
gick till stranden eller genom att använda baddräkt istället för bikini. Andra 
utvecklade strategier för att kunna använda bikini. Detta kunde bland annat vara att 
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använda kontinenspropp ihop med självhäftande tatueringar (Bonill-de-las-Nievas et 
al., 2014).   
 
Vid exempelvis semestrar eller besök hos vänner planerades bland annat 
materialåtgång och hur lukt från stomin skulle kunna kontrolleras (Honkala & 
Berterö, 2009). Något som rapporterades var strategin att alltid ha ett akut-kitt 
tillhands. Ett sådant akut-kitt kunde innehålla stomiförband, något för rengöring 
samt en uppsättning extra kläder (McMullen et al., 2008; Grant et al., 2011; Ramirez 
et al., 2014). Detta var något de hade med sig när de gick hemifrån men även något 
som kunde möjliggöra resor (Tao & Wang, 2014; Grant et al., 2011). När de deltog i 
sociala sammankomster försökte de få en sittplats de diskret kunde lämna för att gå 
och byta stomiförbandet om de kände sig osäkra över lukt och läckage. De tog noga 
reda på var toaletter fanns om de befanns sig på nya platser (Andersson et al., 2010). 
 
Anpassad kost var en strategi som av många användes för att till viss del kunna 
kontrollera gas, lukt och avföring (Tao & Wang, 2014; Bonill-de-las-Nievas et al., 
2014; Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011). Innan personerna med stomi 
lämnade hemmet såg de ofta till att undvika mat som gav gaser. Vid tillfällen då det 
var extra viktigt att inte utveckla gaser valde de att inte äta något alls innan de gick. 
Genom att äta på vissa tider försökte de programmera tarmen så att den skulle 
tömma sig under natten. På så vis kunde de undvika att byta stomiförbandet på 
arbetet eller i andra speciella situationer (Andersson et al., 2010). Personerna med 
stomi utnyttjade de tider på dygnet, till exempel på morgonen, då tarmen var mindre 
aktiv för att utföra hudvård, påsbyte och hygien. Det var viktigt att ha flera olika typer 
av förband att välja mellan för olika situationer. 
 
Irrigation gav mer kontroll över tarmen och ökade därmed autonomin. Den 
möjliggjorde att andra förband än stomipåse kunde användas, så som 
kontinenspropp eller mini-påse. Fördelen med kontinenspropp var att den hindrade 
ljud och gav mer bekvämlighet då de slapp bära stomipåse. (Bonill-de-las-Nievas et 
al., 2014). Att reglera eliminationen genom irrigation kunde göra att de inte behövde 
använda stomipåse offentligt (McMullen et al., 2008). Irrigation underlättade även 
återgången i det sociala livet (Ramirez et al., 2014, Sun et al., 2013). 
 

Stöd från närstående och vårdpersonal 
 
Stöd från familj, vänner, arbetskamrater, vårdpersonal och stödgrupper nämndes 
som viktigt för anpassning och återhämtning (Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013; 
Danielsen et al., 2013; Andersson et al., 2010; McMullen et al., 2008). Partners, 
familj och vänner upplevdes vara ett stöd i vardagen. De kunde vara behjälpliga och 
ge assistans vid stomivården samt ge generell uppmuntran och hjälp med att 
acceptera stomin och dess följder (McMullen et al., 2008). Det beskrevs att personen 
tillsammans med familj och vänner kunde slappna av och inte behövde oroa sig för 
om stomin skulle släppa ifrån sig gas (Andersson et al., 2010). Stödgrupper 
upplevdes positiva då personerna med stomi kunde vända sig dit både för att samtala 
om sin situation och sina problem, få konkreta råd kopplat till, till exempel hygien 
och odör i samband med stomi samt inspireras av vad andra personer hade klarat av 
trots sin stomi (Danielsen et al., 2013; McMullen et al., 2008). Bra bemötande och 
information från vårdpersonal sågs som något mycket viktigt. De som var nöjda med 
vården beskrev att bemötandet och informationen de fått var en hjälp för att klara av 
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att leva med stomin. Stomisjuksköterskor omnämndes framför allt som 
”problemlösare”. Deras undervisning om bland annat stomivård, irrigation och kost 
beskrevs vara avgörande för att personerna skulle återhämta sig (McMullen et al., 
2008). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelser av att leva med stomi. Att 
enbart artiklar med kvalitativ ansats användes i resultatet kan ses som en styrka 
eftersom kvalitativ forskning ska bidra till en fördjupad förståelse kring personers 
erfarenheter, förväntningar, upplevelser eller behov (Segesten, 2012). Under 
urvalsprocessen genomfördes flera sökningar i tre olika databaser vilket ökar arbetets 
trovärdighet (Wallgren & Henricson, 2012). Sökningarna gjordes i Cinahl, Medline 
och PsycInfo. Vid sökningar i Cinahl och Medline diskuterades sökorden med 
bibliotekarie. Sökningen i PsycInfo genererade inga nya artiklar. Detta kan bero på 
att författarna inte diskuterade denna sökning med bibliotekarie och att det därför 
fanns svårigheter med att få fram relevanta sökord. För att inte gå miste om 
betydelsefulla artiklar för resultatet användes utöver primärsökningar även 
sekundärsökningar i referenslistor, relaterade artiklar och google scholar. För att öka 
det vetenskapliga värdet ytterligare inkluderandes enbart artiklar med etiskt 
godkännande i litteraturöversikten (Wallgren & Henricson, 2012). Två artiklar 
(McMullen, et al., 2008; Popek, et al., 2010) har inte beskrivit det etiska 
godkännandet, utan hänvisade för detta till tidigare artiklar i samma vetenskapliga 
projekt. Granskning av dessa tidigare artiklar genomfördes och etisk godkännande 
fanns då beskrivet.   
 
Samtliga artiklar kvalitetsgranskades genom ett protokoll framtaget av School of 
Health and Welfare på Jönköping University. För att artiklarna skulle godkännas 
krävdes att 11 utav 12 punkter var godkända. 12 av 12 poäng hade genererat en högre 
kvalitet på litteraturöversikten. 11 av 12 poäng valdes dock för att inte gå miste om 
artiklar med relevant information till reslutatet. De flesta artiklarna hade 12 poäng 
men 2 av artiklarna (Aparecida Sales et. al., 2010; Hernán Ferreira Umpiérrez, A., 
2013) blev underkända på en punkt i granskningsprotokollet, eftersom metoden inte 
diskuterades mot kvalitetssäkringsbegrepp. Eftersom dessa artiklar inte diskuterat 
tillförlitlighet och trovärdighet i sin diskussion kan det finnas svagheter i dessa 
artiklar som inte redovisats. Detta kan påverka tillförlitligheten i litteraturöversiktens 
resultat. Tre av artiklarna i litteraturöversiktens resultat hade enbart en författare 
(Annell, M., 2006, Sinclair, L., 2009 & Hernán Ferreira Umpiérrez, A., 2013), något 
som anses minska trovärdigheten på en artikel. Detta eftersom ”peer debriefing” inte 
är möjligt, vilket innebär att författaren inte haft möjlighet att diskutera resultatet 
med en medförfattare (Petersson & Lindskov, 2012). Å andra sidan var artiklarna 
peer reviewed, alltså granskade av forskare inom samma område innan de 
publicerats i vetenskaplig tidsskrift vilket stärker trovärdigheten.  
 
Dataanalysen genomfördes med hjälp av Kristenssons beskrivning (2014), då Polit 
och Beck (2009) i sin 9 – stegs-modell inte har någon genomgående beskrivning av 
analysen. På så sätt ökar tillförlitligheten och det går lättare att följa hur analysen 
steg för steg är utförd.  För att öka trovärdigheten ytterligare delades artiklarna upp 
författarna emellan så att varje artikel lästes och analyserades av minst två författare. 
Därefter diskuterades de separata analyserna mellan författarna. Vid 
meningsskiljaktigheter lästes och diskuterades den berörda artikeln av alla 
författarna ytterligare en gång för att få ökad förståelse för innehållet i artikeln. 
Gemensamma kategorier identifierades med olika färger och sammanställdes sedan 
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till litteraturöversiktens resultat (Kristensson, 2014). Vissa ämnen återkom och 
kunde placeras under flera kategorier. Vilken kategori de olika ämnena slutligen 
skulle hamna under diskuterades författarna emellan. Under arbetets utformning har 
litteraturöversikten granskats utav handledare och studiekamrater vilket ökar 
tillförlitligheten och trovärdigheten. Detta är viktigt inte minst eftersom författarnas 
eventuella förförståelse annars kan påverka resultatet (Priebe & Landström, 2012). 
En pressad tidsplan kan ha påverkat arbetet då ytterligare tid kunde lagts på mer 
ingående analys av artiklar och genererat ett rikare resultat. 
 
Artiklarna som användes i resultatet i denna litteraturöversikt var ifrån USA, Canada, 
Australien, Sverige, Danmark, Brasilien, Kina, Spanien och Uruguay. Inga tydliga 
skillnader kunde ses i personers upplevelser beroende på vilket land de kom ifrån. 
Upplevelserna av att leva med stomi tycktes istället vara personliga och beroende av 
individens egna erfarenheter. Husserl (1973) beskriver i livsvärldsfilosofin att 
livsvärlden är en erfarenhetsvärld som är personlig och unik för var och en. Dock kan 
kulturen påverka hur en person upplever sin tillvaro (Dahlberg & Segesten, 2010). Då 
materialet i denna litteraturöversikt är litet i omfattning och kulturen kan ses påverka 
en persons upplevelser går det inte med säkerhet att säga att resultatet i denna 
litteraturöversikt är överförbart till andra länder och kulturer.   

Resultatdiskussion 

I litteraturöversiktens resultat har vuxnas upplevelser och erfarenheter av att leva 
med stomi beskrivits. Det framgick att såväl den fysiska kroppen som upplevelsen av 
kroppen förändrades i och med att personerna erhöll stomi. Detta ledde till känslor 
av att vara onormal och annorlunda. Som en följd av stomin påverkades även 
intimitet och sexuella relationer negativt. Begränsningar och hinder denna grupp 
ställdes inför påverkade vardagen i stor utsträckning och kunde även ge en känsla av 
kontrollförlust. Praktiska bekymmer som läckage, förändrade matvanor och 
hudirritationer kring stomin beskrevs. Dessa bekymmer påverkade både arbetsliv och 
fritid. Stomin sågs kunna påverka det psykiska välbefinnandet.  De beskrev skam 
samt rädsla över att inte längre passa in i samhället och över att bli annorlunda 
bemötta på grund av sin stomi. För att kunna återta kontrollen över livet krävdes att 
personerna accepterade situationen så som den var och anpassade sig efter de nya 
förutsättningarna. Olika metoder användes för att hantera de problem som uppstod. 
Dessa var både passiva och aktiva. Stöd från närstående och vårdpersonal beskrevs 
också som viktigt för att kunna hantera livet med stomi. 
 

Den kroppsliga förändringen i samband med stomi visades påverkar många olika 
spektra i livet, såväl fysiska som psykiska, och krävde att individen anpassade sin 
livssituation efter den nya kroppen. Detta stämmer väl överens med 
livsvärldsfilosofin som menar att allt kretsar kring kroppen och att det är genom den 
individen har tillgång till livet. Kroppen kan aldrig lämnas. Varje förändring i 
kroppen kommer därför påverka individen både fysiskt och psykiskt samt förändra 
förutsättningarna för hur livet ska levas. Det är genom den levda kroppen människan 
förstår sig själv och världen. Då kroppen förändras, förändras även synen individen 
har på sig själv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
Resultatet visar att det var svårt att se stomin som en del av den egna kroppen. Den 
förändrade kroppen påverkade hur personerna såg på sig själva, och resulterade i en 
negativ kroppsuppfattning, självbild och självkänsla. Känslan av att inte vara och se 
ut som andra var framträdande. Detta har även framkommit i tidigare kvantitativa 
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studier som visar att personer som bär stomi skattar sin självkänsla och självbild 
lägre än andra (Salome & Aguinaldo de Almeida, 2014; Salome, Aguinaldo de 
Almeida & Silveira 2014). Dahlberg et al. (2003) beskriver att förlust av en kroppsdel 
måste förstås som något helt annat än att förlora en materiell ägodel, eftersom en 
förlorad kroppsdel har påverkan på hela individens livsvärld. Ofta tillkommer också 
ytterligare aspekter, som att den förlorade kroppsdelen ska ersättas med en 
konstgjord. För att denna ska erfaras som en naturlig del av kroppen krävs att den 
nya kroppsdelen både bokstavligt och bildligt införlivas i den subjektiva kroppen. För 
vårdpersonal blir utmaningen i detta fall att stödja individen till att acceptera stomin 
som en del av den egna kroppen, eftersom detta påverkar personens självbild positivt 
(Dahlberg et al. 2003). Accepterandet av stomin som del av den egna kroppen 
medförde en känsla av att vara bekväm i sin kropp och gjorde att personerna vågade 
vara mer öppna inför andra. Dahlberg et al. (2003) menar att kunskap om den 
subjektiva och levda kroppen hjälper sjuksköterskan att få ett helhetsperspektiv i 
omvårdnaden. Detta fodras om sjuksköterskan ska kunna hjälpa individen att 
acceptera stomin som en naturlig del av kroppen. För att kunna möta personen i 
dennes livsvärld och förstå hur dennes tillgång till livet påverkas av kroppen krävs 
också att sjuksköterskan själv har reflekterad erfarenhet av hur den subjektiva 
kroppen reagerar i tillstånd av ohälsa. 
 
Den förändrade kroppen och kroppsuppfattningen påverkade även sexualitet och 
intima relationer negativt. Upplevelser av att vara oattraktiv samt rädsla för att bli 
avvisad gjorde att intima situationer undveks. Fysiska komplikationer till följd av 
stomin eller den bakomliggande sjukdomen resulterade också i att sexuella aktiviteter 
inte gick att genomföra. Tidigare studie visar att såväl vårdpersonal som vårdsökande 
anser att samtal om sexualitet och sexuella relationer är en viktig del av 
omvårdnaden. Detta ansågs framför allt viktigt vid sjukdom eller behandling där 
sexualiteten eller den sexuella förmågan var förändrad. Sjuksköterskor upplevde det 
dock som svårt att ta upp frågor kring sexualitet, trots att de var medvetna om vikten 
av att samtala om ämnet. Sexualitet upplevdes för intimt att samtala kring och ämnet 
prioriterades därför inte. Dessutom fanns okunskap och känslor av osäkerhet kring 
hur ämnet skulle diskuteras (Usshera et al., 2013). Som sjuksköterska är det dock 
viktigt att ha kunskap kring ämnet samt våga ta upp det i diskussion med den 
vårdsökande om behov finns. Sexualitet är en stor del i individens levda kropp. För 
ett holistiskt perspektiv och bemötande krävs därför att även denna del berörs i 
omvårdnaden (Dahlberg et al., 2003). 
 
Att få en stomi skapade många olika känslor. Hur väl personerna kunde acceptera 
stomin och anpassa sig till det nya livet varierade. Vissa personer beskrev att 
stomioperationen inte gjort dem bättre, utan att livet tvärtom blivit sämre i och med 
stomin och de önskade att de aldrig genomgått stomioperationen. Andra uppgav att 
de hade uppnått fullvärdiga liv trots sina stomier. De såg stomin som ett hinder att 
övervinna och beskrev att livet måste gå vidare. Att känslor och upplevelser varierar 
mellan personer med stomi är något som tidigare beskrivits av Anarki et al (2012) 
och Williams (2007). De menar att personer har skilda upplevelser av stomin och att 
detta har setts hänga samman med orsaken till att stomin anlagts. Det har exempelvis 
beskrivits att personer med kronisk tarmsjukdom så som ulcerös kolit kan uppleva 
stomin som något positivt som underlättat livet, medan personer som erhållit stomin 
till följd av cancer uppfattar stomin som något negativt och som en konstant 
påminnelse av sjukdomen (Williams, 2007; Anarki et. al 2012). Denna 
litteraturöversikt visar däremot att personer som fått stomi till följd av cancer kan 
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uppleva tacksamhet till stomin då den gett dem chansen att överleva. I 
livsvärldsperspektivet beskrivs livsvärlden som en erfarenhetsvärld som är unik för 
varje individ. Detta innebär att en och samma situation kan uppfattas olika av olika 
personer. Människans uppfattningar och upplevelser är kopplat till tidigare 
erfarenheter från till exempel historiska, sociala och kulturella sammanhang 
(Husserl, 1970; Husserl, 1973; Dahlberg & Segesten, 2010). Detta skulle kunna 
förklara varför personer har så skilda upplevelser av sin stomi. Det är av stor vikt att 
vårdpersonal är medveten om dessa skillnader för att kunna stödja personerna till att 
anpassa sig till livet med stomi (Williams, 2007). 

Personer med stomi beskrev brister i vårdpersonalens bemötande. Sjuksköterskor 
hade i flera fall uttryck avsky mot att sköta stomin, vilket framkallat känslor av att 
vara onormal och äcklig. Tidigare studier har visat att sjuksköterskans attityd och 
bemötande påverkar hur den vårdsökande personen klarar av att hantera och 
anpassa sig till sin situation (Thorpe, McArthur & Richardson, 2014). Sjuksköterskan 
ska enligt ICN:s etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) arbeta på ett sätt 
som stödjer professionella etiska värderingar och förhållningssätt. Här ingår bland 
annat att främja hälsa, samt att visa respekt och medmänsklighet i arbetet. Ökad 
kunskap om hur det är att leva med stomi skulle resultera i en större förståelse och 
ett bättre bemötande och därmed öka kvaliteten på omvårdnaden (Carlsson, 
Berndtsson, Hallén, Lindholm och Persson, 2010). Om vårdpersonalen har kunskap 
och förståelse för personen påverkas dennes upplevelser av vården i positiv 
bemärkelse. En studie visar att de viktigaste faktorerna för att en person med stomi 
ska kunna anpassa sig till stomin är undervisning i egenvård, samt psykologiskt och 
socialt stöd (Piwonka & Merino, 1999). Att ha kunskap om den egna sjukdomen och 
om stomin visades dessutom ge en känsla av att ha kontroll. I dagsläget fokuserar 
vårdspersonal främst på den praktiska skötseln av stomin medan förståelsen för de 
psykologiska aspekterna tycks vara mer bristfällig (Thorpe, McArthur & Richardson, 
2014).  Denna litteraturöversikt visade att såväl den praktiska skötseln av stomin som 
de psykologiska aspekterna är av betydelse för omvårdnaden.  Dessa tycks dessutom 
vara sammanlänkade då problem i den praktiska skötseln av stomin var en av de 
faktorer som sågs påverka det psykiska välbefinnandet negativt. För en god kvalitetet 
på omvårdnaden behöver sjuksköterskan kunskap om såväl praktisk skötsel som hur 
livet med stomi kan påverka det psykiska välbefinnandet. Då förståelsen för de 
psykologiska aspekterna tycks vara otillräcklig bör fokus läggas på att öka kunskapen 
om dessa samt öka kunskapen om hur det är att leva med stomi. Dessutom behöver 
sjuksköterskan kunna ge undervisning om egenvård och sjukdom eftersom detta 
skulle hjälpa personer med stomi att återta kontrollen över livet och anpassa sig till 
den nya livsvärlden. 

Slutsatser 

Förändringar som följer då en person erhåller en stomi påverkar personen såväl 
fysiskt som psykiskt. Då livet levs i och genom kroppen innebär en stomi också en 
förändrad livsvärld. Det är enbart genom acceptans personerna kan anpassa sig till 
livet med stomi och hantera den nya situationen. Det framkommer dock att personer 
med stomi upplever att det psykologiska stödet från sjuksköterskans sida är 
bristfällig och att största fokus ligger på medicintekniska uppgifter. Denna 
litteraturöversikt kan vara till hjälp för sjuksköterskor och annan vårdpersonal som 
arbetar med personer med stomi då den kan öka förståelsen för dessa personer. Den 
kan även vara en påminnelse om vikten av att tillgodose såväl fysiska behov som att 
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se personen bakom sjukdomen. Kunskap kring svårigheter dessa personer upplever 
gör det möjligt för sjuksköterskan att stödja och bekräfta de känslor personen har 
samt utforma omvårdnaden efter personens individuella behov och upplevelser. 
Sjuksköterskan kan på så sätt vara ett stöd i personens accepterande av den 
förändrade livssituationen.  Det är viktigt att som sjuksköterska våga prata om sådant 
som upplevs svårt så som intimitet och sexuella relationer. Sjuksköterskan blir då i 
stället ett stöd för den vårdsökande. Det psykologiska stödet anses viktigt för hur 
personen hanterar och upplever sin situation. Dock behövs vidare forskning kring 
hur vårdpersonal kan stödja personer med stomi på bästa sätt samt vilken typ av stöd 
dessa personer själva önskar.  
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spirituellt välmående. 
Gemensamt för både män och 
kvinnor var problem 
relaterade till mat och fysik 
aktivitet samt att få stöd från 
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andra och vikten av resiliens.  

Honkala, S & 
Berierö, C. 
2009/Sverige 
 
Nordic Journal of 
Nursing Research 

Living with an 
ostomy: Women´s 
long term 
experiences.  
 

 

Att få ökad kunskap och 
förståelse för vad det 
innebär att leva med 
stomi som kvinna och 
hur det påverkar 
livssituationen.  
 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats. 
 

17 kvinnor som var minst 18 
år och hade levt med stomi i 
minst 2 år deltog i studien. 

Tre huvudteman 
diskuterades: “kroppsliga 
begränsningar”, “jag som 
kvinna” och “anpassning till 
dagliga livet”. Psykiska och 
sociala upplevelser av att leva 
med stomi identifierades, 
samt strategier som användes 
för att hantera livet med 
stomi. 
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Krouse, R. S. et. al. 
2009/USA 
 
Journal of 
Psychosomatic 
Research 

Coping and 
acceptance: The 
greatest challenge for 
veterans with 
intestinal stomas 

 

 

Att från patientens 
perspektiv få en djupare 
förståelse för de största 
utmaningarna med att 
leva med tarmstomi. 

Kvalitativ studie med en 
skriftlig, “öppen” fråga. Del 
av en större, Mixed-Method 
studie..  
 
163 deltagare, varav  95% 
var män. Ålder 68.8(12.4). 
Samtliga deltagare var 
veteraner som haft 
permanent eller temporär 
stomi i mer än 2 månader.  
Deltagarna hade antingen 
ileostomier eller 
colostomier.  

Resultatet visade att coping 
och accepterande av 
situationen var de vanligaste 
nämnda temana. Deltagarna 
beskrev positivt tänkande och 
insikt som viktiga delar för att 
kunna anpassa sig till det nya 
livet med stomi.  
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McMullen. KC. et al. 
2008/USA 
 
The journal of 
supportiv oncology. 

The greatest 
challenges reported 
by long-term 
colorectal cancer 
survivors with 
stomas. 
 

 

Undersöker utmaningar 
personer som fått stomi 
i samband med cancer 
står inför.  

Kvalitativ studie. Mixed-
method design.  
 
178 deltagare som överlevt 
rectal eller tjoctarmscancer 
och som fick diagnosen 
mellan 2000-2006. 

De kroppsliga förändringar en 
stomi medförde krävde såväl 
psykologisk som social 
anpassning. Att leva med 
stomi innebar stora 
utmaningar och problem som 
kunde upplevas som mycket 
smärtsamma. 
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Popek, S. et. al. 
2010/USA 
 
The American 
Journal of Surgery 

Overcomming 
challenges: life with 
an ostomy 
 

 

Att undersöka 
livskvaliteten hos 
personer som 
genomgått 
stomioperation. 

En kvalitativ studie som del 
av en större, mixed-method-
studie. Gruppintervjuer 
genomfördes.  
 
Deltagarurvalet bestod av 16 
män med kolostomier som 
tidigare deltagit i en 
kvantitativ QOL-studie. 
Deltagarna hade haft stomin 
i mer än 2 månader. 

Resultatet visade att stomin 
påverkade deltagarna både 
fysiskt, psykiskt och socialt. 
Påverkan på familjen och på 
sexuella relationer påvisades. 
Effektiva lösningar för att 
hantera livet med stomin 
diskuterades av deltagarna. 
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Ramirez, M. et. al. 
2014/USA 
 
Medical 
Anthropology 
Quartery. 

I didn´t feel like I was 
a person anymore: 
Realigning full adult 
personhood after 
ostomy surgery.  
 
 

Att få en djupare 
förståelse för hur full-
adult-personhood 
påverkas hos de 
personer som bär 
stomi. 

En kvalitativ, 
narrativ  studie med semi-
strukturerade intervjuer. 30 
kvinnor som överlevt 
rektalcancer och nu levde 
med en temporär eller 
permanent stomi deltog. 
Colostomier eller 
ileostomier. Urvalet togs 
från en tidigare kvantitativ 
studie om QOL.  44-93 år. 

Resultatet visade att stomin 
påverkade kvinnornas 
upplevelse av sig själva och 
kontakten med omvärlden. En 
förändrad kroppsbild och 
kroppsfunktion gav en känsla 
av förlust av kontroll och 
innebar svårigheter vad gällde 
b.la. diet, praktiskt skötsel, 
sociala interktion och sexuella 
relationer. 

12 

Sales, A. C. et. al. 
2010/Brasilien 
 
Rev Esc. Enferm 
USP 
 

Emotions of people 
living with ostomies: 
existential 
comprehension 
 
 

Att få en förståelse för 
de kännslor 
stomipatienter har 
kring sitt tillstånd.  

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats. 
 

15 stomipatienter som 
mottog vård vid en stomi-
terapi-mottagning under 
juni och juli månad 2006. 
 

Resultatet gav tre 
huvudteman som beskrev de 
känslor personer med stomi 
upplevde i det dagliga livet. 
Huvudteman var: “Att hitta 
sig själv i stomi-världen”, “Det 
dagliga livet med stomipåse” 
och “Vikten av spiritualitet för 
att kunna acceptera 
situationen”. 

11 

Savard, J. & 
Woodgate, R. 
2009/Canada 

Young people´s 
experiences of living 
with ulcerative colitis 

Att få en djupare 
förståelse för hur det är 
att vara en ung person 

En fenomenologisk 
kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 

Resultatet visade att en 
temporär stomi gav känslor av 
skam, frustration och känslor 
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Gastroenterology 
Nursing. 

and an ostomy.  
 
 

med inflamatorisk 
tarmsjukdom och 
tillfällig stomi. 

djupintervjuer genomfördes. 
 
6 unga vuxna mellan 19-24 
år som diagnostiserats med 
Ulcerös Colit och med 
erfarenhet av att ha 
opererats med en temporär 
stomi deltog i studien. 

av att vara annorlunda. 
Restriktioner i vardagen och 
att tappa kontrollen över sin 
kropp diskuterades. Dessutom 
diskuterades friheten stomin 
gav då den gjorde att den 
bakomliggande sjukdomen 
botades. 

Sinclair, L. G. 
2009/Canada 
 
J. Wound Ostomy 
Continence Nurs. 

Young adults with 
permanent 
ileostomies: 
experiences during 
the first 4 years after 
Surgery 
 
 

Att förstå unga vuxnas 
upplevelser av att leva 
med permanent 
iloestomi. 

En kvalitativ studie med 
narrativ ansats. 
Semistrukturerade 
djupintervjuer användes. 
 

Deltagarurvalet bestod av 7 
personer, varav 4 var 
kvinnor och 3 var män. 
Deltagarna var mellan 24-40 
år och hade permanenta 
ileostomier.  

Resultatet visade fysisk, 
psykisk och social påverkan 
stomin hade på individerna. 
Vanliga teman var kopplade 
till sjukdomsförloppet, 
sjukhusvistelse, samt den 
anpassning som krävdes för 
att kunna leva med en 
permanent stomi.  
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Sun, V. et al. 
2013/USA 
 
J Wound Ostomy 
Continence Nurs. 

Surviving colorectal 
cancer: Long-term, 
Persistent Ostomy-
Specific COncerns 
and Adaptions 

 

 

Att beskriva bestående 
stomi-specifika 
bekymmer, samt 
anpassningen hos 
personer med 
rektalcancer och stomi. 

En kvalitativ studie med 
gruppintervjuer samt data 
från 2 öppna frågor i en 
enkätundersökning. 
 
Urvalet gjordes från en 
större kvanitativa 
enkätundersökning.. 16 
kvinnor och 17 män i åldern 
63-76 år deltog i 
gruppintervjuer. 130 
personer deltog genom att 
svara på open-ended 
question. Deltagarna hade 
haft colostomi eller ileostomi 
i mer än fem år.  
 

Stomi-specifika problem var 
vanligt mer än 5 år efter 
stomioperationen. Problem 
med klädsel, diet, 
stomimaterial och egenvård 
rapporterades. Stomin krävde 
att ständig anpassning och 
kreativa lösningar för att klara 
av vardagen. 
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Tao, H. & Wang, Q. 
2014 / Kina 
 
Nursing and Health 
Science 

Taking good care of 
myself: A qualitative 
study on self-care 
behavior among 
Chinese persons with 
a permanent 
colostomy 
 
 

Att undersöka 
upplevelser av egenvård 
hos personer med 
permanent colostomi i 
Kina. 

En kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
djupintervjuer. 
 

Urvalet togs från ett 
universitetsjukhus i 
Kunming, Kina. Kriterier var 
vuxna personer med 
permanent colostomi som 
opererats dit för mindre än 
ett år sedan. 7 personer 
deltog i studien, varav 4 var 
män.  

I resultatet beskrivs 3 
huvudkategorier: 1. att 
självständigt kunna ta hand 
om stomin, 2. leva ett bra liv 
trots restriktioner i vardagen 
och 3. Att tänka positivt och 
ha humöret under kontroll. 
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*Kvalitetsgranskning utifrån protokoll som framtagits utav avdelning för omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping University. Maxpoäng 12. 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 Kvalitetsgranskning 

 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete?Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas 

artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  



 

 

 

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen?   Ja 

  Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?        

    Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen?   

  Ja   Nej 

 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

 



 

 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 
 


