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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Personer som lever med en stomi upplever vanligen en förändrad vardag. Det kan 
vara förändringar som hur de hanterar stomin, hur de agerar i sociala situationer samt hur de 
upplever sin kropp. Mer forskning inom området skulle kunna bidra till att personer som 
lever med en stomi får det lättare att hantera både stomin och den förändrade vardagen.   
Syfte: Studiens syfte var att beskriva erfarenheter av den förändrade vardagen hos personer 
som lever med en stomi. 
Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Sju 
vetenskapliga artiklar granskades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad 
av Graneheim och Lundman.  
Resultat: I resultatet framkom det att personer som levde med en stomi hade problem att 
både hantera och acceptera stomin och den förändrade vardagen. Det fanns även problematik 
kring den förändrade kroppsbilden som stomin medförde. Känslorna kring hur det sociala 
livet begränsades av stomin var i många fall besvärande och innebar att bland annat sexlivet 
försämrades.  
Slutsats: Det var viktigt för personer som levde med en stomi att lära sig att acceptera och 
hantera sin stomi för att få ett så bra liv som möjligt.  
 
 
Nyckelord: Erfarenhet, förändrad vardag, leva, person, stomi. 
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Inledning  
Carlsson, Berglund och Nordegren (2001) menar att personer som lever med en stomi kan 

uppleva många olika förändringar i livet, till exempel kan en förändring vara hur de hanterar 

vardagslivet med stomin (Ibid.). Enligt Kairalouma, Rissanen, Kultti, Mecklin och 

Kellokumpu (2002) innebär en stomi en stor inverkan på välmåendet hos de personer som 

lever med en stomi, som till exempel kan innefatta det sexuella samlivet och det sociala 

umgänget. Olsen, Alstad, Thomsen, Bach, Berndtsson, och Palselius (2001) menar att många 

personer som lever med en stomi kan uppleva en känsla av oro kopplat till fysisk skada, ärr 

på kroppen, en förändrad tarmfunktion och förändrade rutiner i vardagen. Krouse et al. 

(2007) anser också att vanliga problem och oroskällor för personer som lever med en stomi 

kan vara inkontinens, svårighet att kontrollera gaser samt svårigheter att återanpassa sig till 

ett vanligt liv med arbete och sociala aktiviteter som de utövade innan stomioperationen. Till 

följd av ovanstående kan det antas att personer som lever med en stomi upplever att deras 

vardag förändras och att vardagslivet kan bli svårt att hantera. Persson och Wilde Larsson 

(2005) anser att om problematiken kring livet med en stomi lyfts fram mer så kan 

anpassningen till ett liv med en stomi bli lättare (Ibid.). Därför är det av intresse att 

genomföra denna litteraturstudie för att beskriva erfarenheter av den förändrade vardagen hos 

personer som lever med en stomi.   

Bakgrund 

Stomi 
Järhult och Offenbartl (2006) skriver att ordet stomi härstammar från grekiskan och betyder 

mun. En stomi innebär en uppläggning av tarmen på buken. Det finns även andra typer av 

stomier, till exempel urostomi där urinen töms som stomi på buken. Öppningen används med 

avsikt för att tömma tarminnehåll eller urin samt avlasta en sjuk tarm eller urinblåsa. En 

stomi kan benämnas olika beroende på vilken del av tarmen som är upplagd. När tjocktarmen 

läggs upp benämns det kolostomi, medan när tunntarmen läggs upp benämns det ileostomi. 

En stomi kan vara både tillfällig och permanent. En tillfällig stomi används ofta när tarmen 

behöver avlastas på grund av bakomliggande sjukdom. En permanent stomi innebär att 

personen är tvungen att använda stomin för att tömma tarmen då den normala funktionen 
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aldrig kan återställas på grund av någon bakomliggande sjukdom (Ibid.) Hallén (2012) 

beskriver att en stomi är okänslig för värme och smärta, men kan reagera på slag eller tryck 

med övergående svullnad. Stomin kan även blöda då tarmslemhinnan innehåller ett nät av 

små blodkärl (Ibid.). En stomi kan medföra en förändrad mag-tarmfunktion, vilket för 

personer som lever med en stomi innebär att tarmtömningen inte går att kontrollera eftersom 

stomin är inkontinent. Det vill säga att tarmtömningen inte går att reglera viljemässigt 

(Persson, 2008b; Thorpe, McArthur & Richardson, 2009). Exempel på bakomliggande 

sjukdomar som kan orsaka att en stomi behövs läggas upp kan vara tarmcancer, ulcerös kolit 

och crohns sjukdom (Järhult & Offenbartl, 2006).  

 

Vardagen med en stomi 
Ellegård (2002) definierar vardag som något som är olika för alla människor och ger därför 

olika personliga erfarenheter och upplevelser (Ibid.). För en person som lever med en stomi 

kan det antas att vardagen påverkas på många olika sätt och kan leda till en svårhanterlig 

vardag för dessa personer. Bäck-Wiklund (2001) beskriver vidare att vardagslivet är det som 

görs här och nu samt sker utan att personen i fråga lägger märke till det (Ibid.). Det kan då 

antas att personer som lever med en stomi kan ha olika erfarenheter kring vardagen och 

vardagslivet. Erfarenhet innebär enligt Burnard (1987) något som personer får genom att 

uppleva tidigare kunskaper på ett nytt sätt. Människor bygger upp kunskap och erfarenheter 

under hela livet och under tiden förändras dessa, då personer ständigt får nya erfarenheter. 

Erfarenheter kan vara kopplade till många olika faktorer, såsom människor, ting och 

händelser (Ibid.). Exempelvis kan en sådan faktor vara en stomi. Det kan för personer som 

lever med en stomi innebära att vad de vet om stomier före operationen kanske ändras helt 

när de får en stomi och måste leva med den samt skapa nya erfarenheter kring den. Det kan 

betyda att personerna som lever med en stomi kan behöva skapa sig nya erfarenheter kring 

till exempel det sociala livet. 

Begränsningar och anpassning 

Persson (2008a) anser att personer som lever med en stomi kan uppleva begränsningar i det 

sociala livet, såsom i arbetslivet och på fritiden. Carlsson et al. (2001) visar i sin studie att 

personer som tidigare arbetade heltid inte orkade arbeta heltid efter att de fått en stomi 

eftersom skötseln av stomin tog mycket tid som påverkade orken negativt. Den försämrade 

orken påverkade i sin tur arbetsresultatet. Vidare beskriver Carlsson et al. (2001) att personer 

som lever med en stomi kan ha svårt att upprätthålla sitt fritidsliv då trötthet var en stor 
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påverkande faktor. Personerna som levde med en stomi ägnade sig istället åt mer 

stillasittande aktiviteter, så som läsning med mera. Sociala aktiviteter så som 

restaurangbesök, shopping, biobesök och transport/resor kunde kräva omfattande planering 

för att kunna genomföras för personer som lever med en stomi. Denna omställning kunde 

innebära att personerna eventuellt undvek att medverka i sociala aktiviteter (Ibid.). 

 

Hallén (2008) skriver att hur en person anpassar sig till livet med en stomi är individuellt, 

men att försöka leva sitt liv på liknande sätt som före operationen med fritidsintressen, vänner 

och andra aktiviteter kan vara ett sätt för att få en bra anpassning. Personerna bör försöka ta 

anpassningen stegvis för att den ska bli så bra som möjligt. Vidare anses det att det inte finns 

något viktigare än det praktiska lärandet under anpassningen, dock är även informationen en 

viktig del. Jahren Kristoffersen (2005) anser att hur bra en person anpassar sig och hanterar 

en ny situation beror på personens personlighet och möjlighet till anpassning.  

 Känslomässiga upplevelser 

Enligt Sarafino (2002) kan känslolivet hos en person innefatta både positiva och negativa 

känslor. De positiva känslorna kan innefatta glädje och ömhet, medan de negativa kan 

innefatta ilska och rädsla. Känslor kan vara direkt kopplade till sjukdom och kan inte bortses 

ifrån (Ibid.). Det kan då antas att personer som lever med en stomi upplever sådana känslor 

kopplat till stomin. Persson (2008a) menar att känslan av att förlora kontroll över tarmen gör 

att många personer som lever med en stomi kan uppleva varierande känslor av motvilja och 

oro för de förändringar i vardagen som stomin kan innebära. Känslor av nedstämdhet är 

också något som beskrivs av personer som lever med en stomi. Efter en stomioperation har 

det visat sig att kvinnor påvisar fler symtom på nedstämdhet och obehag av sin kropp än män 

i samma situation. Nilsen Aae (2002) skriver att personer som lever med en stomi kan känna 

oro kring den förändrade mag- tarmfunktionen, då detta kan upplevas som privat och något 

som de flesta tar för given.  

Sexuella samlivet 

Berndtsson (2008) beskriver att sexualitet inbegriper; lust, upphetsning och tillfredställelse. 

Lusten är det viktigaste i sexualiteten och infinner sig inte denna blir det svårt att ha ett 

fungerande sexliv. Berndtsson, Oresland och Hulten (2004) skriver att en person som lever 

med en stomi kan känna att stomin har en inverkan på sexlivet, då den ofta ses som något 

generande för dem (Ibid.). Många personer som lever med en stomi upplever känslan av att 
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känna sig oattraktiva samt rädsla för att deras partner ska uppfatta stomin som ett problem i 

sexlivet (Ayaz & Kubilay, 2008; Carlsson et al., 2001). Nilsen Aae (2002) menar att personer 

som lever med en stomi kan känna sig mindre attraktiva då stomioperationen gav synliga spår 

så som ärr och en påse på magen. Ayaz och Kubilay (2008) beskriver att personer som lever 

med en stomi och lever med en partner vanligtvis sover i separata sängar efter operationen, 

vilket innebar en självklar negativ inverkan på sexlivet (Ibid.). Något mer som kunde påverka 

sexlivet var rädslan för läckage och lukt från stomin (Ayaz & Kubilay, 2008; Carlsson et al. 

2001). 

 

Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensram som används i studien är livsvärldsteorin som enligt Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) innebär att livsvärlden betraktas som den 

verklighet som alla lever i och tar för given. Inom livsvärldsteorin finns ett perspektiv som 

uppmärksammar personers vardag och dagliga tillvaro samt utgår från hur personer ser, 

förstår, beskriver och analyserar världen och delar av den utifrån sina egna tankar och 

erfarenheter. I livsvärldsteorin läggs stor vikt på personers erfarenheter och upplevelser. 

Erfarenhetsbegreppet innebär de erfarenheter som en person kan vara med om i sitt dagliga 

liv och kan gå från djupa existentiella frågor, till handlingar och föremåls betydelser i 

vardagen (Ibid.).  

Subjektiva kroppen 

Enligt Dahlberg et al. (2003) beskrivning av livsvärldsteorin lever människor genom sina 

subjektiva kroppar. Livsvärldsteorin kopplas till personer som lever med en stomi då denna 

teori tar upp den subjektiva kroppen, vilken är fylld av upplevelser, minnen, visdom och 

erfarenheter. De förändringar i kroppen som en stomi kan medföra kan även ge förändringar i 

livet. Kroppen känns plötsligt påtaglig istället för att bara finnas där, vilket gör att till 

exempel aktiviteter som innan stomin lades upp genomförts utan problem kan bli svåra att 

hantera (Ibid.). Persson (2008a) menar att alla förändringar på kroppen kan medföra 

konsekvenser som bidrar till en förändrad kroppsbild, följaktligen påverkar då antagligen 

även en stomi denna uppfattning. Thorpe et al. (2009) anser också att personer som lever med 

en stomi kan uppleva en förändrad kroppsbild även om stomi döljs med kläder. Nilsen Aae 

(2002) beskriver att personer som lever med en stomi kan uppleva att det är svårt att 

acceptera en förändrad kroppsbild och kan eventuellt känna rädsla för att behöva leva 

ensamma. Vidare anses det att en person som lever med en stomi kan uppleva stora 
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påfrestningar där självbilden blir hotad och personerna som lever med en stomi känner sig 

hjälplösa, eftersom personen då befinner sig i en situation som de kanske inte kan hantera 

(Ibid.). 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av den förändrade vardagen hos personer 

som lever med en stomi.  

Metod 
Metoden som användes i studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Forsberg och 

Wengström (2008) menar att syftet med en litteraturstudie är att söka och sammanställa 

litteratur som kritiskt värderas och kvalitetsbedöms för sedan analyseras och tolkas. Forsberg 

och Wengström menar också att den kvalitativa ansatsen ger möjlighet till djupare förståelse 

för upplevelser och erfarenheter, vilket var applicerbart i studiens syfte för att det var 

personer som levde med en stomis erfarenheter som skulle beskrivas (Ibid.). 

Datainsamling  
Datainsamling av vetenskapliga artiklar till studien gjordes i databaserna CINAHL, 

MEDLINE, Academic Search Elite, PsycINFO, PsycARTIKELS och PubMed.  Enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) innehåller CINAHL vetenskapliga 

omvårdnadsartiklar från engelskspråkiga tidskrifter, medan MEDLINE innehåller 

engelskspråkiga vetenskapliga artiklar som berör bland annat ämnena omvårdad och medicin 

(Ibid.). Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) beskriver att PsycINFO innehåller 

vetenskapliga artiklar inom psykiatriområdet och innefattar även psykologiska aspekter inom 

andra områden såsom medicin och omvårdnad. Vidare beskriver Willman et al. (2011) att 

PubMed är en del av MEDLINE (Ibid.). Databaserna användes för att kunna göra sökningen 

så bred och översiktlig som möjligt, detta gjordes för att få fram ett så tillförlitligt och 

innehållsrikt resultat som möjligt. 

 

Willman et al. (2011) menar att booleska sökord är ord som används för att kombinera eller 

utesluta sökord, vilket därmed ger relevanta sökträffar (Ibid.). Det booleska sökordet ”AND” 

användes för att kunna kombinera olika sökord för att få fram relevanta vetenskapliga artiklar 

http://www.bth.se/bib/databaser.nsf/db.xsp/ase
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till studiens syfte. Sökorden har tagits fram med hjälp av svensk MeSH-termer. Vilket enligt 

Willman et al. (2011) innebär att sökorden söks på svenska och översätts till engelska. 

MeSH-termer kan beskrivas som databasens uppslagsverk som möjliggör en så korrekt 

sökning som möjligt (Ibid.). De sökord som användes i studien är; Attitude to Illness, Attitude 

to Life, Colostomy, Colostomy Care, Difficulties, Everyday Life, Experiences, Ileostomy, Life 

Experiences, Life Style Changes, Living, Men and Women, Narratives, Ostomy, Ostomy Care, 

Patient Experience, Patient Feelings, Quality of Life, Stoma och Stoma patients.  

 

I CINAHL fick sökordskombinationerna med det booleska sökordet ”AND” fram 982 

sökträffar som granskades på titelnivå, vilket gav 47 vetenskapliga artiklar att gå vidare att 

granska på abstraktnivå. Granskning på titelnivå innebar att författarna till studien läste 

igenom sökträffslistan och tittade ut vetenskapliga artiklar som eventuellt svarade på studiens 

syfte. Granskning på abstraktnivå innebar att författarna till studien läste igenom abstrakten 

till de vetenskapliga artiklarna för att säkerställa att de svarade på studiens syfte samt 

inklusion- och exklusionskriterierna. Efter granskning på abstraktnivå valdes 9 vetenskapliga 

artiklar ut för att läsas i fulltext och kvalitetsgranskas. I databasen MEDLINE fick 

sökordskombinationerna 1948 sökträffar. Av dessa 1948 sökträffarna valdes 44 ut efter 

granskning på titelnivå för att granskas på abstraktnivå. Granskningen på abstraktnivå 

resulterade i att 0 vetenskapliga artiklar valdes ut att läsas i fulltext och kvalitetsgranskas. I 

databasen Academic Search Elite blev sökträffarna 2472 till antalet. Efter granskning på 

titelnivå valdes 65 vetenskapliga artiklar att läsas på abstraktnivå och som i sin tur resulterade 

i att 0 vetenskapliga artiklar valdes ut att läsas i fulltext och kvalitetsgranskas. Sökningar i 

PsycINFO och PsycARTIKELS gjordes samtidigt och genererade i 1101 sökträffar. Av de 

1101 sökträffarna som lästes på titelnivå valdes 67 på abstraktnivå och gav 1 vetenskaplig 

artikel att läsa i fulltext och kvalitetsgranska. Fanns de vetenskapliga artiklarna inte att tillgå i 

fulltext i databaserna gick dessa att beställa via biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola. 

Efter genomläsning av referenslistor till relevanta vetenskapliga artiklar söktes två 

vetenskapliga artiklar fram med hjälp av fritextssökningar i BTH@summon. Dessa 

vetenskapliga artiklar lästes på abstraktnivå och valdes sedan ut för att genomgå 

kvalitetsgranskning. I bilaga 1 redovisas endast de sökningar som gav vetenskapliga artiklar 

att läsa i fulltext och kvalitetsgranska. Totalt gick 12 vetenskapliga artiklar vidare till 

kvalitetsgranskning. 

http://www.bth.se/bib/databaser.nsf/db.xsp/ase
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Urval 
Inklusionskriterier för studien var vuxna personer som lever med en stomi. Vuxna personer i 

studien var från 18 års ålder och uppåt. De vetenskapliga artiklarna skulle ha ett etiskt 

godkännande samt vara peer rewieved vilket enligt Willman et al. (2006) innebär att experter 

inom området har granskat den vetenskapliga artikeln innan den blivit publicerad (Ibid.).  

Artiklarna skulle endast omfatta tarmstomier såsom kolostomi och ileostomi, och dessa 

kunde vara både tillfälliga och permanenta. 

 

Exklusionskriterier för studien var barn upp till 18 års ålder som levde med en stomi, 

personer som levde med en urostomi samt vetenskapliga artiklar publicerade tidigare än år 

1999. 

Kvalitetsgranskning 
De vetenskapliga artiklarna som användes i studien kvalitetsgranskades enligt en modifierad 

version av Willman et al. (2006) granskningsprotokoll för kvalitativa vetenskapliga artiklar 

(Bilaga 2). De punkter som togs bort ur kvalitetsgranskningsprotokollet var datamättnad, 

analysmättnad, redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram och genereras 

teori. Punkterna togs bort då de inte ansågs vara relevanta för studien då författarna inte 

ansågs sig kunna avgöra dessa punkter. I granskningsprotokollet fanns tio frågor som gav 10 

% per ”ja”-svar. Olika procentsatser användes för att dela in kvalitén i låg, medel och hög. 

Låg kvalité var 0-49 %, medel kvalité 50-69 % och hög kvalité 70 -100 %. Efter 

kvalitetsgranskning valdes sju av tolv vetenskapliga artiklar ut för att användas i studiens 

resultat (Bilaga 3). Tre av de vetenskapliga artiklarna föll bort på grund av för låg kvalitet 

enligt granskningsprotokollet och två vetenskapliga artiklar föll bort då de inte svarade på 

studiens syfte. Därmed användes sju vetenskapliga artiklar till studiens resultat.  

Innehållsanalys 
Den analysmetod som använts i studien var kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundman (2004). Forsberg och Wengström (2008) anser att en 

innehållsanalys innebär att innehållet i de vetenskapliga artiklarna systematiskt och stegvis 

indelas för att kunna hitta mönster och fenomen. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

anser att en kvalitativ innehållsanalys kan användas i studier där fokus ligger på tolkning av 

texter, utskrifter och intervjuer (Ibid.). Därför ansågs den kvalitativa innehållsanalysen vara 

lämplig att använda till studien. Författarna till litteraturstudien läste igenom de vetenskapliga 
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artiklarna ett flertal gånger för att skaffa sig en helhetsbild av innehållet. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att de vetenskapliga artiklarna bör läsas igenom ett flertal gånger av 

båda författarna till studien för att få en djupare förståelse av innehållet (Ibid.). Efter 

genomläsningen av de vetenskapliga artiklarna valdes meningsbärande enheter ut, som enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan vara ord eller meningar med betydelsefull information 

till resultatet (Ibid.). Därefter översatte författarna till litteraturstudien meningsenheterna från 

engelska till svenska. Detta steg i analysmetoden gjorde författarna till studien var för sig för 

att minska risken att missa viktig information. Därefter samarbetade författarna till studien 

med att kondensera, koda och kategorisera meningsenheterna. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) är kondensering ett sätt att korta ner meningsenheterna och göra de mer 

lättöverskådliga utan att innebörden går förlorad. En kod kan beskrivas som en slags 

märkning på meningsenheten och beskriver innehållet kort. Vidare menar författarna att 

kategorier är en samling av koder som har liknande innebörd (Ibid.). Exempel på genomförd 

innehållsanalys ges i Tabell 1.  

 

Tabell 1: Exempel på kvalitativ innehållsanalys 
Meningsenhet Översättning av 

meningsenhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Had told friends, 
workmates, 
neighbors, or 
others that they 
had an ostomy. 
(Persson & 
Hellström, 2002) 

Berättat för 
vänner, kollegor, 
grannar och andra 
om att de hade en 
stomi. 

Berättat för 
personer i sin 
omgivning om 
stomin.  

Berätta om 
stomin. 

Anhöriga och 
vänners betydelse. 

Påverkan på det 
sociala livet 

Some persons had 
limited their 
social contact and 
isolated 
themselves. “… I 
don’t like parties 
and meetings 
now, I prefer to be 
alone.”  (Persson 
& Hellström, 
2002) 

Vissa deltagare 
hade begränsat 
sitt sociala liv. 
”… jag tycker 
inte om fester och 
möten nu, jag 
föredrar att vara 
ensam.” 

Begränsning av 
det sociala livet 
då vissa föredrog 
att vara ensamma.  

Begränsning av 
det sociala livet.  

Begränsningar  Påverkan på det 
sociala livet 

Having the 
ostomy created a 
body image issue 
for most of the 
participants. 
(Savard & 
Woodgate, 2009) 

Att ha en stomi 
skapade problem 
med kroppsbilden 
för många av 
deltagarna.  

Stomin skapade 
problem med 
kroppsbilden.  

Problem med 
kroppsbilden. 

 En förändrad 
kroppsbild 
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Resultat  
I studien framkom tre kategorier; anpassning till stomin, en förändrad kroppsbild samt 

påverkan på det sociala livet. De tre kategorierna genererade sex underkategorier. 

Anpassning till stomin; känslomässig hantering av stomin och acceptans av stomin. Påverkan 

på det sociala livet; anhöriga och vänners stöd, arbetsliv, begränsningar samt sexuella 

samlivet och attraktion (Figur 2). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Kategorier och underkategorier 

Anpassning till stomin 
Det framkom att personer som levde med en stomi upplevde att de klarade en anpassning till 

livet med en stomi. I samband med anpassningen upplevde de känslor som ofta kändes 

besvärande, men det fanns även de som ansåg att stomin hade positiva erfarenheter så som 

känslan av ett förbättrat liv.  En del personer som levde med en stomi uttryckte även 

svårigheter med att hantera och acceptera stomin rent praktiskt. Anpassningen till stomin 

utmynnade i två underkategorier; känslomässig hantering av stomin och acceptans av stomin.  

Stomins inverkan på vardagslivet 

Andersson, Engström och Söderberg (2010) beskriver att det generellt finns problem med att 

hantera stomin för personerna som lever med den. För att kunna hantera det vardagslivet var 

personerna som levde med en stomi tvungna att noggrant planera sin vardag, som till 

exempel tillgång till material för stomin. Det gjorde att en del personer som levde med en 

stomi kände att den var en funktionsnedsättning och att livet blev mer komplicerat än innan 

stomioperationen (Ibid.). Dock fanns det personer som levde med en stomi som tyckte att 

deras vardagsliv hade förbättrats i och med stomioperationen menar Manderson (2005). Det 
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framkom i Persson och Hellström (2002) studie att personer som levde med en stomi klarade 

av att leva ett normalt liv trots att de hade en stomi, eftersom det gick snabbt att anpassa sig 

till den och hantera situationen (Ibid.). Det fanns en del personer som behövde utveckla olika 

strategier för att kunna anpassa sig på bästa sätt (Honkala & Berterö, 2009). I en studie av 

Andersson et al. (2010) framkom det att exempel på strategier kunde vara att personerna som 

levde med en stomi var noga med att ta reda på vart toaletterna fanns för att underlätta ett 

byte av stomipåsen samt att alltid ha för vana att ta reda på hur mycket som fanns i påsen för 

att hela tiden ha kontroll över situationen. Enligt Persson och Hellström (2002) hade en del 

personer fått en stomi på grund av en bakomliggande sjukdom som kunde orsaka akuta 

toalettbesök och ett liv som kretsade kring sjukdomen. Dessa personer kunde nu leva ett mer 

avslappnat liv och slippa vara rädda för att inte ha tillgång till en toalett. Savard och 

Woodgate (2009) skriver att i det stora hela tyckte de flesta personerna som levde med en 

stomi att livet var bättre nu än tidigare och många kände sig också friskare än tidigare. 

Stomin gav också en känsla av frihet då de kunde göra saker de tidigare inte kunde göra på 

grund av den bakomliggande sjukdomen (Ibid.). 

 

”The best part of having an ileostomy is you live again” (Sinclair, 2009, s 311). 

Acceptans av stomin 

Frustration och stress var vanliga känslor som personer som levde med en stomi kunde 

uppleva enligt Savard och Woodgate (2009). Andersson et al. (2010) beskriver att personerna 

kände att de var tvungna att acceptera stomin och vänja sig vid den, oavsett hur besvärligt det 

kunde kännas (Ibid.). Det fanns de personer som levde med en stomi som kände att det var 

lättare att acceptera stomin om den innebar en chans till överlevnad, eftersom det var det som 

krävdes (Andersson et al. 2010). Somliga personer som levde med en stomi menade att 

accepterandet av stomin gick lättare om de påminde sig själva om att livet var bättre nu än 

förut (Honkala & Berterö, 2009). Enligt Sinclair (2009) kunde stomin göra att personer som 

levde med en stomi fick ett nytt perspektiv på livet. Andersson et al. (2010) och Sinclair 

(2009) beskriver att många personer som levde med en stomi hamnade i chock och upplevde 

känslor av svaghet första gången de såg stomin, då den kändes främmande och skrämmande 

samt besvärande att titta på. 
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En förändrad kroppsbild 
Savard och Woodgate (2009) menar att personer som levde med en stomi upplevde att de inte 

riktigt förstod att stomin satt på deras kropp och att det därför var svårt att ta ansvar för den 

(Ibid.). Stomin fick många av personerna att känna sig onormala och annorlunda i jämförelse 

med andra och kände sig då mindre värda som individer (Honkala & Berterö, 2009; Savard & 

Woodgate, 2009). Persson och Hellström (2002) menar att personer som levde med en stomi 

kände att deras kroppar var främmande och att kroppsbilden påverkades negativt på grund av 

detta. Det medförde att självrespekten och självförtroendet minskade då stomin orsakade 

känslor av osäkerhet och obekvämhet (Ibid.). Det framkom även enligt Savard och Woodgate 

(2009) att personerna som levde med en stomi var rädda att bli dömda på grund av stomin 

och att andra människor skulle ta avstånd från dem på grund av stomin.  

 

Påverkan på det sociala livet 
Personer som levde med en stomi hade olika erfarenheter kring hur stomin påverkade dem i 

det sociala livet. Personerna som levde med en stomi tyckte att stomin innebar begränsningar 

för att kunna leva det sociala livet fullt ut. Det sociala livet utmynnade i fyra underkategorier; 

anhöriga och vänners stöd, begränsningar, arbetslivet och det sexuella samlivet och 

attraktion. 

Anhöriga och vänners stöd 

Många personer som levde med en stomi ansåg att anhöriga och vänners stöd var 

(Manderson, 2005; McVey, Madill & Fielding, 2001). Persson och Hellström (2002) 

beskriver att det även var viktigt för personerna som levde med en stomi att kunna anförtro 

sig till någon. Det varierade bland personerna som levde med en stomi vilka de valde att 

berätta för om sin stomi, där en del var mer öppna än andra. Däremot var det genomgående 

bland personer som levde med en stomi att de flesta inte tyckte att det var svårt att berätta om 

stomin oavsett vem de valde att berätta för. Det framkom även att många personer som levde 

med en stomi ansåg att deras anhöriga och vänner var stöttande och involverade (Ibid.). 

Honkala och Berterö (2009) beskriver i sin studie att vissa personer som levde med en stomi 

tyckte att det var jobbigt att anhöriga och vänner skulle behöva anpassa sig till deras behov. 
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Begränsningar  

I studier av Andersson et al. (2010), Honkala och Berterö (2009) och Sinclair (2009) 

framkom det att stomin medförde många begränsningar i det sociala livet för personer som 

levde med stomi (Ibid.). Enligt Andersson et al. (2010) och Savard och Woodgate (2009) 

kunde begränsningarna innebära att personerna som levde med en stomi vara tvungna att 

förändra sin klädstil (Ibid.). Detta för att lättare kunna dölja stomin samt kunna lämna 

sällskapet vid till exempel restaurangbesök diskret för att kunna byta stomipåse eller liknande 

(Andersson et al. 2010). Honkala och Berterö (2009) och Sinclair (2009) beskriver att en del 

personer som levde med en stomi inte deltog i aktiviteter med sina barn eller andra sociala 

aktiviteter på grund av rädsla eller oro för att skada stomin eller påsen (Ibid.). Honkala och 

Berterö (2009) skriver att personer som levde med en stomi kände att de alltid riskerade att 

stomin skulle lukta eller läcka och att det lätt kunde leda till generande situationer och 

känslan av att vara ofräsch. Stomin kunde även upplevas som en inskränkning i vad som var 

möjligt att utföra (Ibid.). Ovissheten kring att stomin inte alltid fungerade som den skulle 

påverkade det sociala livet för vissa av personerna som levde med en stomi, vilket innebar 

sociala begränsningar och att personerna lätt isolerade sig och tog avstånd från vänner 

(McVey et al. 2001; Persson & Hellström, 2002). Sinclair (2009) menar att det fanns de 

personer som levde med stomi som undvek att gå på date på grund av rädsla för att utveckla 

en relation och behöva prata om stomin.  

 

”For the record, I just backed off. Also, I have noticed that I tend to be much 

more quieter or sedate in larger social settings. I think it may be that I don’t 

feel overtly confident.” (Manderson, 2005, s 411) 

Arbetsliv 

En del av personerna som levde med en stomi tyckte det var skönt att komma tillbaka till 

arbetet efter stomioperationen (Andersson et al. 2010). Dock fanns en osäkerhet för om de 

skulle klara av arbetet på samma villkor som de gjort tidigare (Andersson et al. 2010; 

Sinclair, 2009). Enligt Persson och Hellström (2002) fanns det också en oro för att råka skada 

stomin med tunga lyft eller dylikt som var relaterade till arbetet (Ibid.). En del av personerna 

som levde med en stomi kunde känna att stomin var ett hinder för att kunna utföra vissa delar 

av arbetet, till exempel att åka iväg på resor tillsammans med kollegor (Honkala & Berterö, 

2009). Ett annat orosmoment för en del personer som levde med en stomi kunde vara hur de 
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skulle göra med bytet av stomipåse och kläder på arbetet i fall det skulle hända något 

(Andersson et al. 2010). 

Sexuellt samliv och attraktion 

Det framkom i en studie av Persson och Hellström (2002) att många personer som levde med 

en stomi hade svårigheter att återuppta det sexuella samlivet efter stomioperationen på grund 

av brist på lust eller rädsla för smärta (Ibid.). Manderson (2005) och Persson och Hellström 

(2002) beskriver att det även fanns en minskad känsla av att känna sig fysisk och sexuellt 

attraktiv då självbilden och sexualiteten kändes hotad av stomin (Ibid.). En del personer som 

levde med en stomi kände att det inte fanns plats för spontanitet i sexlivet då allt kring stomin 

krävde planering. Det framkom även att kvinnorna som levde med en stomi ville känna sig 

rena och attraktiva, men stomin fick dem att känna motsatsen. Stomin gjorde dem också 

osäkra och obekväma (Honkala & Berterö, 2009). Det fanns en del personer som levde med 

en stomi som försökte öka attraktionskänslan med kläder, dock var den genomgående 

känslan:  

”Sex is just not so much fun with the stoma.” (Persson & Hellström, 2002, s 105) 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoden kvalitativ ansats valdes till föreliggande studie då det var erfarenheter av att leva 

med stomi som var syftet att beskriva. Metoden ansågs vara relevant för utförandet av då den 

enligt Polit och Beck (2008) fokuserar på forskning och kunskap kring individers levda 

erfarenheter och upplevelser (Ibid.). Valet att göra en kvalitativ litteraturstudie framför en 

kvantitativ litteraturstudie gjordes för att kunna få en djupare förståelse för deltagarnas 

erfarenheter av att leva med en stomi, vilket hade varit svårt med en kvantitativ metod då den 

enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär att forskaren ofta inte har kontakt med deltagarna 

och därmed inte får en djupare förståelse kring de erfarenheter och upplevelser som 

deltagarna förmedlar. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att i kvantitativa 

studier strävar forskaren efter att skapa distans till det som ska undersökas, vilket kan göras 

med strukturerade frågeformulär och enkäter (Ibid.). I kvalitativa studier gör forskarna 

intervjuer och/eller observationer för att kunna komma närmre inpå problemet då det 

möjliggör att få en djupare förståelse (Forsberg & Wengström, 2008). 
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I föreliggande studie användes sju vetenskapliga artiklar till analysen. Antalet vetenskapliga 

artiklar var från början tolv, men fem valdes bort på grund av för låg kvalitet enligt 

granskningsprotokollet samt att de inte svarade på föreliggande studies syfte. Trots att fem 

vetenskapliga artiklar valdes bort ansågs ändå de vetenskapliga artiklar som valdes vara 

innehållsrika nog för att få fram ett tillförlitligt resultat. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är 

ett rimligt antal artiklar till resultatet i en litteraturstudie fem till sex vetenskapliga artiklar, 

vilket ansågs vara ett relevant antal vetenskapliga artiklar till föreliggande studies resultat 

(Ibid.). En modifierad version av Willman et al. (2006) granskningsprotokoll för kvalitativa 

studier användes för att kvalitetsgranska de vetenskapliga artiklarna. För att uppnå ett resultat 

av god kvalitet i föreliggande studie var det av vikt att granska de vetenskapliga artiklar som 

låg till grund för resultatet i för att kunna sortera bort de artiklar som inte höll tillräckligt hög 

vetenskaplig kvalitet. Forsberg och Wengström (2008) poängterar vikten av att 

kvalitetsgranska de vetenskapliga artiklar som används i en litteraturstudie för att kunna 

säkerställa att de vetenskapliga artiklar som används håller så bra kvalitet som möjligt, vilket 

även ger ett mer tillförlitligt resultat (Ibid.).  

 

Vetenskapliga artiklar till föreliggande studie söktes i databaserna CINAHL, MEDLINE, 

PsycINFO, PsycARTIKLES och PubMed. Willman et al. (2006) anser att det bör göras 

sökningar i olika och relevanta databaser för att täcka ett så brett och relevant 

forskningsområde som möjligt samt för att få ett tillförlitligt resultat (Ibid.). Det fanns sökord 

som inte generade så många träffar beroende på vilken databas de söktes i. Detta kan bero på 

att sökorden inte alltid hade samma betydelse i olika databaser. Sökorden som användes i 

databassökningarna ansågs ge relevanta sökträffar. Willman et al. (2006) poängterar vikten 

av att vara uppmärksam på att olika sökord har varierande betydelse beroende på vilken 

databas som används (Ibid.). Det är möjligt att ett större urval artiklar kunde fåtts fram med 

andra sökord och kombinationer, dock ansågs de sökord som använts vara relevanta för att få 

fram innehållsrika vetenskapliga artiklar till föreliggande studies resultat. Om kvantitativa 

vetenskapliga artiklar hade inkluderats i föreliggande studies resultat hade det kanske 

framkommit forskning som inte svarade på föreliggande studies syfte. Vetenskapliga artiklar 

med en kvantitativ ansats innehåller ofta statistik och då är det svårt att få fram subjektiva 

erfarenheter, vilket en kvalitativ ansats får fram. De sökningar som genomfördes i 

databaserna ansågs innehålla tillräckligt med forskning för att kunna svara mot 

litteraturstudiens syfte. 
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Vald metod för innehållsanalys i föreliggande studie var Graneheim och Lundman (2004) 

tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Denna analysmetod valdes för att få en djup förståelse 

för materialet i de vetenskapliga artiklarna då innehållsanalysen enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) kan ge ett sammanhang i materialet och därmed en djup förståelse för vad 

som blir sagt (Ibid.). Graneheim och Lundman (2004) menar att vetenskapliga artiklar bör 

läsas igenom av författarna på varsitt håll vilket ökar tillförlitligheten i resultatet (Ibid.). Detta 

gjordes även med meningsenheterna. Därefter diskuterades vad som framkommit för att 

undvika att viktig information i de vetenskapliga artiklarna missades. Det upplevdes som 

positivt att vara två författare då det var lättare att föra diskussioner kring de vetenskapliga 

artiklarnas innehåll och meningsenheter, detta för att få fram ett tillförlitligt resultat i 

föreliggande studie. Dessutom bidrog två författare till att viktig information i 

analysförfarandet inte gick förlorad, vilket hade kunnat påverka resultatet i föreliggande 

studie. Två författare möjliggjorde även ett bredare tankesätt kring analysförfarandet då det 

annars kan antas vara lätt att fastna i egna värderingar.  

 

För att få så varierat resultat i litteraturstudien som möjligt inkluderades vuxna människor 

oavsett ålder i föreliggande studie. Enda kravet var att deltagarna skulle vara över 18 års 

ålder. Något som skulle kunna påverka resultatet i föreliggande studie var den breda 

ålderskillnaden mellan personerna som levde med en stomis olika erfarenheter av den levda 

vardagen. Yngre personer kan ha en skild erfarenhet av vardagen jämfört med en person som 

är i arbetsför ålder eller pensionär.  Resultatet kunde även ha påverkats av att personerna som 

levde med en stomi befann sig i olika skeden efter stomioperationen, vilket varierade kraftigt 

från tidigt postoperativt skede till flera år efter stomioperationen. Resultatet i de olika 

vetenskapliga artiklarna visade dock på att erfarenheterna inte skiljde sig markant beroende 

på vart i det postoperativa skedet personen som levde med en stomi befann sig. Det fanns 

dock skillnader, men de var inte så framträdande.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie hade kunnat påverkas av att författarna inkluderade 

vetenskapliga artiklar som både behandlade personer som levde med en temporär och 

permanent stomi. Dock ansåg författarna att detta inte skulle kunna påverka resultatet då det 

inte framkom markanta skillnader i erfarenheterna kring att leva med en stomi i de 

vetenskapliga artiklar som låg till grund för föreliggande studies resultat. Likaså påverkade 

inte typen av tarmstomi föreliggande studies resultat då det framkom i de vetenskapliga 
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artiklarna som användes i resultatet till litteraturstudien att de erfarenheter som personerna 

beskrev inte skiljde sig på grund av vilken stomi de hade. Författarna till litteraturstudien 

fokuserade på att beskriva personernas erfarenheter och då ansågs den bakomliggande 

sjukdomen vara orelevant. Dessutom visade de vetenskapliga artiklarna inte på några större 

skillnader på grund av bakomliggande sjukdom. 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva erfarenheter av den förändrade vardagen hos 

personer som lever med en stomi. Resultatet som framkom i föreliggande studie visade att 

personer som lever med en stomi kan ha olika erfarenheter av anpassningen till ett liv med en 

stomi och hur de accepterade den nya situationen. Det framkom i resultatet i föreliggande 

studie att många personer som levde med en stomi kände att livet blev bättre efter att de lärt 

sig att hantera och acceptera stomin. Liknade resultat har även framkommit i en studie av 

Simmons, Smith, Bobb och Liles (2007) som beskriver att de personer som accepterade livet 

med sin stomi hade lättare att sköta den och upplevde mindre känslor av stress i sociala 

sammanhang. Simmons et al. (2007) visade även att de personer som accepterade att leva 

med sin stomi kände att anpassningen gick fortare än för de personer som inte klarade av att 

acceptera stomin (Ibid.).  

 

Det framkom i föreliggande studies resultat att anpassningen gick lättare för personer som 

levde med en stomi om det var så att stomin botade den bakomliggande sjukdomen och/eller 

gav en chans till överlevnad. Även i Simmons et al. (2007) studie påpekas att de personer 

som levde med en stomi och inte klarade av att anpassa sig till den klarade i mindre 

utsträckning av att lära sig leva med stomin även efter längre tid. De menar även att det är 

viktigt för personerna som lever med stomi att anpassa sig, eftersom stomin innebär många 

olika förändringar för personerna (Ibid.). Barnabe och Dell’Acqua (2008) menar att stomin 

påverkade livet för personerna så att de fick omstrukturera sina liv samt kanske ändra sina 

önskningar och möjligheter i livet (Ibid.). Det kan då antas att personerna som lever med en 

stomi har svårigheter att anpassa sig till livet med en stomi, eftersom den innebär så många 

förändringar. Resultatet i föreliggande studie tyder dock även på att det finns personer som 

lever med en stomi som anser att livet har blivit bättre. Dahlberg et al. (2003) skriver att 

livsvärlden förändras under tiden personer lever eftersom erfarenheter förändras under livet. 

En stomi kan påverka vardagslivet och detta kan då upplevas som ett hot mot personen som 

lever med en stomi (Ibid.). Detta hot som personen upplever kan eventuellt avlägsnas med 
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hjälp av att personen som lever med en stomi skapar kontroll över situationen och lär sig 

acceptera den nya situationen i vardagen.  

 

Det framkom i föreliggande studies resultat att personer som levde med en stomi upplevde att 

stomin var en hindrande faktor i det sexuella samlivet som påverkade dem på olika sätt, vilket 

till exempel kunde vara brist på lust och rädsla för smärta vid samlag. I föreliggande studies 

resultat uttrycktes även ett behov av att skapa rutiner för att kunna känna att de hade ett bra 

sexuellt samliv. Detta styrker Ramirez et al. (2009) i en studie där det framkom att många 

personer som levde med en stomi utvecklade rutiner för att kunna ha ett bra sexuellt samliv, 

vilket kunde vara att stomipåsen skulle vara bytt eller tömd nyligen. Dessutom kunde det 

innebära att de ville dölja stomin för att den inte skulle synas. Vidare skriver Ramirez et al. 

(2009) att många personer som levde med en stomi inte själva ville se stomipåsen och inte 

heller att sexpartnern skulle se den på grund av rädsla för att äckla partnern (Ibid.). Även 

resultatet i föreliggande studie påvisade att många personer som levde med en stomi kände 

svårigheter med det sexuella samlivet då de var rädda för att stomin skulle låta, lukta, spricka 

eller på annat sätt störa lusten eller attraktionen. Resultatet i föreliggande studie visade även 

att personerna som levde med en stomi kände sig oattraktiva, vilket kunde leda till att de inte 

ville ha sex alls längre. Håkansson, Sahlberg-Blom, Nyhlin och Ternestedt (2009) samt 

Ramirez et.al (2009) bekräftar att känslan av att attraktionskraften minskade bidrog till de 

känslor som beskrevs i föreliggande studies resultat samt att sexlivet påverkades av stomin. 

Dahlberg et al. (2003) menar att personers erfarenheter och upplevelser är en stor del i deras 

livsvärld och dessa kan då påverka personernas liv (Ibid.) Det kan då antas att det även 

påverkar det sexuella samlivet då stomin är en stor förändring i livsvärlden för dessa 

personer. 

 

Det framkom i föreliggande studies resultat att personer som levde med en stomi upplevde en 

förändrad kroppsbild och ansåg att stomin inte var en del av deras kropp. Dahlberg et al. 

(2003) beskriver att livsvärldsteorin innefattar personers erfarenheter och upplevelser samt 

den subjektiva kroppen, vilket då kan antas att stomin kan påverka upplevelsen av den 

subjektiva kroppen (Ibid.). I en studie av Håkansson et al. (2009) framkom det att personer 

som levde med en stomi ofta upplevde att stomin inte var en del av deras kropp eftersom den 

inte var en naturlig del av kroppen (Ibid.). Även liknande känslor beskrevs i föreliggande 

studies resultat då stomin kunde påverka personerna i en sådan grad att deras kropp inte 

känns som deras egen. Utan som något främmande och inte tillhör deras kropp. Då kroppen 
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förändras, förändras även livsvärlden hos de personer som lever med en stomi. Dahlberg et 

al. (2003) styrker detta genom att förklara att människan lever genom sin kropp och förändras 

kroppen förändras människan (Ibid.). Det kan då antas att om stomin accepteras som en del 

av kroppen är det lättare att se den som en naturlig del. I föreliggande studies resultat 

framkom det att den förändrade kroppsbilden innebar problem för personer som levde med en 

stomi och Håkansson et al. (2009) styrker detta med att personer som levde med en stomi 

kände sig annorlunda och hade en förändrad kroppsbild jämfört med andra personer.  

Slutsats 
Resultatet av föreliggande studie påvisar att personer som lever med en stomi upplever en 

förändrad vardag samt har olika erfarenheter kring stomin i vardagslivet. Det fanns delade 

meningar kring hur stomin påverkade det sociala livet, men genomgående upplevde många 

personer som levde med en stomi att olika sociala situationer var jobbiga då stomin var ett 

hinder. Dock framkom det även att många personer som levde med en stomi upplevde livet 

som relativt bra jämfört med hur de hade det förut. En del personer som levde med en stomi 

ansåg att stomin räddade dem och i vissa fall botade den bakomliggande sjukdomen, vilket 

kunde upplevas som att de fick ett nytt och bättre liv.  

 

Denna litteraturstudie kan bidra till en vidare förståelse för personer som lever med en stomi 

och deras erfarenheter kring livet med stomin. Det är viktigt att se personer utifrån dem själva 

och inte utifrån deras kropp eller sjukdom. Kunskapen kring de känslor och erfarenheter som 

personer som lever med en stomi kan ha kan då eventuellt leda till en större förståelse för vad 

personer som lever med en stomi upplever efter sin operation. 

Självständighet  
Samarbetet mellan författarna till föreliggande studie har fungerat väl. Bakgrund, metod, 

resultat samt diskussion har arbetats fram gemensamt. De vetenskapliga artiklarna till 

föreliggande studie söktes fram tillsammans, dock lästes alla vetenskapliga artiklar igenom 

självständigt samt analyserades på var sitt håll för att undvika att viktig information gick till 

spillo. Innehållsanalysen diskuterades samt genomfördes genensamt. 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Modifierad version av Willman (2006) et.al. protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod. 

 

Frågor:    Ja Nej Vet ej: 

 

Tydlig avgränsning/problemformulering  [ ]  [ ] [ ] 

Patientkarakteristika   Antal………………………. 

    Ålder………………………. 

    Man/Kvinna……………….. 

Är kontexten presenterad   [ ] [ ] [ ] 

Etiskt godkännande   [ ] [ ] [ ] 

Urval 

Relevant    [ ] [ ] [ ] 

Strategiskt   [ ] [ ] [ ] 

Metod för: 

Urvalsförfarande tydligt beskrivet  [ ] [ ] [ ] 

Datainsamling tydlig beskriven  [ ] [ ] [ ] 

Analys tydligt beskriven  [ ] [ ] [ ] 

Giltighet 

Är resultatet logiskt, begripligt  [ ] [ ] [ ] 

Redovisas resultatet klart och tydligt  [ ] [ ] [ ] 

 

Huvudfynd – vilket/vilken fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys 

adekvat? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll  

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

[ ] Bra  [ ] Medel [ ] Dålig 

 

Kommentar……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...... 

 

Granskare:………………………………….. 
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