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Studiens syfte var att belysa självbild, kroppsuppfattning och sexualitet hos individer med 
stomi. Metoden var en litteraturstudie, och litteratursökningarna gjordes i CINAHL och 
Medline. Elva artiklar utgör studiens resultat. En stomioperation påverkar individers 
självbild, kroppsuppfattning och sexualitet. Studien visar att självbilden påverkas på så vis att 
det uppstår en känsla av förlust av den identitet en vuxen individ har skaffat sig i fråga om 
integritet, kontroll och oberoende, och många individer uttryckte depressiva tankar. För 
individerna förändras även den sociala situationen; alla berättar inte för personer i sin närhet 
om stomin och en del känner sig ensamma. Studien visade att individer med stomi hade 
sämre kroppsuppfattning än patienter utan stomi, många upplevde chock på grund av den 
kroppsliga förändringen, efter operationen. Vissa hade väldigt svårt att anpassa sig till 
kroppsförändringen medan andra upplevde att de blivit både friskare och starkare. Förlorad 
kontroll över ljud, lukt och avföring var ett återkommande problem. Majoriteten ansåg att 
stomin påverkade sexualiteten. Frågor gällande intimitet och att man inte känner sig sexig 
och attraktiv kom ofta fram vid intervjuerna. De som upplevde sig ha stöd från familj och 
vänner hade mindre anpassningsproblem. Mer forskning på området bör göras och 
informationen bör anpassas till stomiopererade och deras anhöriga för att förbättra 
möjligheten till ett godare liv. 
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Introduktion 
 
En människas tillvaro är beroende av många faktorer för att den ska kännas betydelsefull. 
Fysisk hälsa, psykologisk status, grad av oberoende, sociala relationer, personligt synsätt och 
relation till den omgivande miljön är alla delar av det som med ett begrepp brukar kallas 
livskvalitet och som har definierats av Världshälsoorganisationen. Såväl subjektiva som 
objektiva förhållanden ligger till grund för hur en människa uppfattar sin livskvalitet 
(Nordenfelt, 1991). 
 

Stomi 
En stomi (av gr. stoma, mun eller öppning) är en kirurgiskt konstruerad öppning 
(Nationalencyklopedin, 1995). I det följande avses med ”stomi” någon form av tarmstomi för 
avföring, varav de vanligaste är ileostomi som är anlagd på tunntarmen (ileum), och 
kolostomi som är anlagd på tjocktarmen (kolon) (Sjödahl & Månsson, 1998). En stomi 
anläggs från tarm till buk och är en kirurgisk behandlingsform för patienter med 
sjukdomstillstånd eller skador i mag-tarmkanalen som gör att tarmfunktionen inte längre är 
normal (Sjödahl & Månsson, 1998). Eftersom tarmmuskulaturen inte är viljestyrd har en 
stomiopererad person ingen kontroll över gasavgång eller tarmtömning. Att leva med en stomi 
innebär därför att har en ”påse på magen” som tarminnehållet samlas upp i, och som töms 
eller byts när den blivit full. Stomier kan vara tillfälliga, till exempel i väntan på att en 
anastomos (sammankoppling) längre ned i tarmkanalen ska läka samman, eller permanenta 
(Järhult & Offenbartl, 2006). 
 
I Sverige finns ungefär 20 000 stomiopererade personer (Hjälpmedelsinstitutet, 2006). Cancer 
i tjock- eller ändtarm (kolorektalcancer) är den vanligaste diagnosen hos dem som får en 
kolostomi, medan inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease, IBD), som till 
exempel ulcerös colit och Crohns sjukdom är de vanligaste diagnoserna för dem med 
ileostomi (Brown & Randle, 2005).  
 
En operation är en stor belastning, och när kroppen utsätts för stora påfrestningar förändras 
den (Bornstein, 1999). Den som fått en stomi tvingas också hantera en händelse som förändrar 
livet på olika sätt (O’Shea, 2001). En stomioperation orsakar grundläggande förändringar i en 
individs tillvaro både vad gäller utseende, funktion och personlig hygien (Persson, 
Gustavsson, Hellström, Lappas & Hultén, 2005). De förändringar som uppstår efter en 
stomioperation kan upplevas som mycket påfrestande och kan orsaka en mängd problem med 
till exempel självbild, kroppsuppfattning och sexliv (Nugent, Daniels, Stewart, Patankar & 
Johnson, 1999).  
 

Självbild 
Människans självbild är en förutsättning för hennes tanke och handling och kan ses som en 
schematisk och anpassningsbar uppsättning föreställningar om henne själv (Jopling, 2000), 
som en identifikation eller hennes eget ”varumärke” (Sjöberg, 2006). Dessa föreställningar 
används för att inför sig själv och andra representera de egenskaper, värderingar, moral, 
önskningar och lojaliteter som betraktas som representativa för den egna personen. 
Föreställningarna gör det möjligt för människan att göra antaganden om sig själv i olika 
sociala sammanhang och att presentera sitt jag vid social interaktion.  
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Självbilden är också fylld av symboler, har sitt ursprung i ett socialt sammanhang och är 
beroende av sin kulturella omgivning. Det specifika innehållet i människors självbild varierar 
alltså från person till person och från kultur till kultur, men i stora drag handlar det om 
sociala, psykologiska, moraliska, andliga och kroppsliga fokuspunkter (Jopling, 2000). 
 
Sjöberg (2006) menar att allt människan gör och kommunicerar är ett uttryck för självbilden, 
och hennes beteende skapar därför andras bild av henne, liksom hennes självbild påverkas av 
hur andra agerar mot henne. Oavsett om människan har en positiv eller negativ föreställning 
om sig själv letar hon i sitt samspel med andra efter sådant som ger hennes självbild 
bekräftelse och näring, eftersom det ger henne den stabilitet och kontinuitet hon behöver för 
att förhålla sig till omvärlden. Självbilden är som regel stabil men kan växla inom givna 
ramar. Den präglas också i hög grad av människans värden, trosföreställningar, tillstånd och 
mönster. Värden utgörs av det varje enskild människa anser viktigt, och tron, eller 
övertygelsen, är den föreställning hon har om att saker och ting förhåller sig på ett visst sätt. 
Tillstånd beskrivs som kopplingen mellan mentala och kroppsliga processer och är de 
känslomässiga lägen människan kan befinna sig i, och mönster är de strategier hon skapar för 
att göra tillvaron begriplig och hanterbar. De mönster hon grundlägger byggs upp över tid och 
baseras på tidigare erfarenheter av vad som fungerar eller inte. Detta gör att mönstren 
”automatiseras” och hon behöver därmed inte lägga så mycket energi på att fundera över vad 
vi gör i redan kända situationer (Sjöberg, 2006).  
 
En stomioperation har djupgående effekt både på kropp och psyke (Salter, 1996), och  Wade 
(1990) menar att förlusten av kontroll över avföringsfunktionen är ett hårt slag mot 
självkänslan och självbilden och väcker rädsla för att frysas ut av samhälle, vänner och 
partners. 
 

Kroppsuppfattning 
Kasén har beskrivit kroppen som ”en fysisk del i motsats till själ och ande, ett jordiskt hölje, 
en materiell boning för själen och anden, en yttre bild av människan som form, skepnad, 
hållning och unikt sätt, en helhet, hälsa och friskhet, en totalitet som finns i ett sammanhang, 
en odelbar enhet som eftersträvar harmoni, identitet, integritet och gemenskap” (Kasén citerad 
i Lindwall, 2004, s. 101).  
 
En människas kroppsuppfattning är det sätt hon ser på sig själv i fråga om sin kropp och de 
attityder hon har gentemot den (Weerakoon, 2001). Kroppsuppfattningen påverkas inte bara 
av den enskildes syn på sig själv utan också av andra människors, samhällets och den rådande 
kulturens uppfattningar om hur en kropp bör ser ut och fungera (Persson & Hellström, 2002). 
Kroppen med dess egenskaper är det främsta instrument människan har för att ge sig tillkänna 
som den hon är, som en person. Den är behäftad med diverse yttre skavanker och inre brister 
(Bischofberger, 2002). Kroppsuppfattningen består av tre komponenter; kroppsideal, 
kroppsrealitet och framtoning, det vill säga hur vi vill att kroppen ska vara, den faktiska 
kroppen och dess funktion, samt hur kroppen verkar vara och hur den får oss att framstå. 
Dessa faktorer avgör hur en människa uppfattar sig själv (Hultén, Palselius & Berndtsson, 
2000). 
En persons utseende är en viktig del av dennes liv (Salter, 1996), och människor strävar efter 
att framstå på bästa möjliga sätt för sig själv och andra. Genom att göra det bekräftas att 
människans fysiska uppträdande medverkar till intrycket som andra får av henne (Rumsey & 
Harcourt, 2004).  
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Sexualitet 
“Sexuality is a central aspect of being human throughout life and encompasses sex, gender 
identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and reproduction. 
Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, 
values, behaviours, practices, roles and relationships. While sexuality can include all of these 
dimensions, not all of them are always experienced or expressed. Sexuality is influenced by 
the interaction of biological, psychological, social, economic, political, cultural, ethical, legal, 
historical, religious and spiritual factors.” (Världshälsoorganisationen, 2008) 
 
Sexualitet definieras av Världshälsoorganisationen (2008) som en integrerad del av varje 
människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov 
och en aspekt av att vara mänsklig som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet 
finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt 
sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, 
känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa. Den 
mänskliga sexualiteten innefattar olika behov och handlingsmönster, vilka kommer i uttryck i 
fortplantningsbeteende, tillfredställandet av biologiska drifter, intima och emotionella 
relationer, sexuell njutning och rekreation. 
 
Människans sexualitet är livslång (Junkin & Beitz, 2005) och har av Salter (Salter refererad i 
Junkin & Beitz, 2005) beskrivits som ett komplicerat fenomen som tränger igenom människor 
och influerar självbild, känslor och mellanmänskliga relationer. Heberlein (2004) menar att 
sexualitet handlar om längtan, lust och önskan och komma nära en annan människa, och att 
den är ett språk för att visa varandra kärlek. Alla människor har en sexualitet och därmed en 
sexuell längtan och en önskan om att kunna uttrycka sin sexualitet, ensamma eller 
tillsammans med en partner.  
En människas sexuella hälsa kan påverkas av mental hälsa och sjukdom 
(Världshälsoorganisationen, 2008). Efter en stomioperation är det vanligt att den opererade får 
problem med sitt sexliv; Nugent et al (1999) rapporterar att närmare hälften av de deltagare 
som svarat på frågor om sexlivet upplever problem. 

 

Problemformulering 
Oavsett hur en individ påverkas av en stomioperation är det viktigt att söka information för att 
få en övergripande bild av hur det ser ut för denna grupp människor. Genom att belysa på 
vilket sätt självbild, kroppsuppfattning och sexualitet påverkas hos individer med stomi kan 
förståelsen för hur dessa individer upplever sin situation öka. Omvårdnad, information och 
stöd kan därmed bättre formas och anpassas för att möta behoven hos denna patientgrupp. 

 

Syfte  
Studiens syfte var att belysa hur självbild, kroppsuppfattning och sexualitet påverkas hos 
individer med stomi. 
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Metod 
Författarna har genomfört en litteraturstudie, vilket enligt Forsberg & Wengström (2003) 
innebär att man utgår från en noggrant formulerad frågeställning och tydligt beskriver 
kriterierna för metod samt för sökning och urval av litteratur. Studien utformades i enlighet 
med Polit & Beck  (2004) som beskriver en litteraturstudies genomförande i åtta steg, vilka 
redovisas nedan. 
 

1. Identifiera sökord relaterat till syftet. 
2. Identifiera potentiella referenser genom elektronisk och manuell sökning. 
3. Ta fram lovande referenser. 
4. Urskilja relevanta och lämpliga referenser, och förkasta de som är olämpliga. 
5. Läsa de relevanta referenserna och göra anteckningar.  
6. Organisera referenser. resultat 
7. Analysera/integrera materialet. Diskussion 
8. Sammanställa litteraturstudien. 

 

Litteratursökning och urval 
Författarna har använt sig av de elektroniska databaserna CINAHL och Medline. Sökningarna 
begränsades till att omfatta engelskspråkiga, vetenskapligt granskade artiklar med inledande 
abstrakt som publicerats mellan åren 1995 och 2007. Sökningarna avgränsades dessutom till 
att endast gälla vuxna patienter. För att hitta passande söktermer användes SweMed+: s 
MeSH- funktion och CINAHL: s egen rubriksökningsfunktion, motsvarande steg 1 i Polit & 
Beck’s (2004) analysmodell. De sökord som använts är CINAHL: s sökrubriker ”ostomy”, 
”sexuality, ”self concept”, ”body image” och ”quality of life”, samt “ostomy--psychosocial 
factors” och i Medline MeSH- termerna ”stomas”, “sexuality”, “self concept”, “body image” 
och ”quality of life”. Sökorden har använts i kombination med varandra. Inklusionskriterier 
var vuxna patienter med någon form av tarmstomi för avföring på magen. De använda 
söktermerna ”stomas” och ”ostomy” omfattar även andra sorters stomier, vilket gjorde att en 
stor del artiklar föll bort i ett tidigt skede. Litteraturstudier har också exkluderats eftersom 
studien ska byggas på primärkällor (Polit & Beck 2004), och medicinska artiklar och artiklar 
med färre än tre sidor eller mindre än tio referenser valdes bort redan på ett inledande 
stadium.  
Sökresultaten för databaserna redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Sökresultat 
 

Databas Sökord Antal 
Träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Ostomy 662    

Body image 2450    
Self concept 2614    
Sexuality 2478    
Quality of life 16125    
Ostomy AND body image 10 5* 3 2 
Ostomy AND sexuality 13 5* 0  
Ostomy AND self concept 3 0   
Ostomy AND quality of life 13 4* 1 1 
Ostomy--psychosocial factors 34 10* 0  

C 
I 
N 
A 
H 
L 

Summa  25* 4 3 
 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Stomas 302    

Body image 2489    
Self concept  14179    
Sexuality 12276    
Quality of life 34979    
Stomas AND body image 9 4* 3 3 
Stomas AND sexuality 3 2* 0  
Stomas AND self concept 4 3* 2 2 
Stomas AND quality of life 46 9* 0  
Summa  18* 5 5 

 
M 
e 
d 
l 
i 
n 
e 
 

Totalsumma CINAHL & Medline  43*/20 9 8 
* innehåller dubbletter  
 
 
Databassökningarna resulterade i totalt 43 artiklar, av vilka 13 artiklar återfanns två eller fler 
gånger. 20 artiklar kvarstod när dubbletterna sorterats bort., Dubbletterna redovisas endast i 
urval ett i tabellen, där de markerats med en asterisk (*). Sökning i databaser motsvarar steg 
två i Polit & Beck’s (2004) modell. I det fortsatta urvalet har varje artikel endast tagits upp i 
tabellen en gång. Sex artiklar fanns inte att tillgå direkt i fulltext och beställdes därför via 
Karlstads universitetsbibliotek. Endast tre av de sex beställda artiklarna kunde tillhandahållas 
i tid.  
Av de 20 artiklar som valdes ut i urval ett, förkastades elva stycken på grund av att de inte 
motsvarade syftet att belysa självbild, kroppsuppfattning och sexualitet hos individer med 
stomi. Av de nio kvarvarande artiklarna i urval två förkastades en efter granskning på grund 
av att metoden var bristfälligt beskriven, vilket lämnade åtta artiklar att granskas enligt den 
mall som tillhandhålls av Karlstads Universitet, institutionen för hälsa och vård (2004). 
Samtliga ansågs hålla god vetenskaplig standard. Med hjälp av sökfunktionen ”related 
articles” i Medline gjordes manuell sökning för att komplettera med ytterligare material. Tre 
artiklar hittades, och har alla genomgått samma granskningsmetod som övrigt material. De 
har sedan använts i studiens resultat. Detta motsvarar Polit & Beck’s (2004) steg tre och fyra. 
Elva vetenskapliga artiklar utgör studiens resultat. 
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Databearbetning 
Materialet som kvarstod efter urval tre lästes igenom upprepade gånger för att minimera 
risken för att värdefull information skulle förbises. Läsningen genomfördes både enskilt och 
tillsammans. Under inläsningen av materialet gjordes kontinuerliga anteckningar och 
markeringar i texten för att märka ut sådant som belyste självbild, kroppsuppfattning och 
sexualitet hos individer med stomi, och en dialog kring artiklarnas innehåll pågick mellan 
författarna under tiden.  
Efter genomläsning skedde ytterligare bearbetning av materialet för att fördela underlaget i 
kategorier. Författarnas fynd fördes osorterat in i ett dokument som skrevs ut på papper och 
klipptes sönder så att varje enskilt resultat fanns på en egen lapp. Detta gjordes för att värna 
om att materialet behandlades så korrekt och objektivt som möjligt och för att författarna inte 
ville styras av artikelförfattarnas val av kategorier när de själva skulle dela upp innehållet. En 
kodning gjordes upp i förväg där studiens nyckelord utgjorde rubriker och representerades av 
en viss färg. Båda författarna kodade sedan enskilt alla lappar var för sig med den/de färger 
som de ansåg vara mest passande. Det material som inte omedelbart ansågs höra hemma 
under en given rubrik sorterades för sig för att genomgå en närmare granskning av författarna 
gemensamt. När allt material förts in under respektive rubrik gjorde författarna tillsammans 
en jämförelse av innehållet för att finna lämpliga kategorier till varje rubrik. Kategoriernas 
namn växte fram samtidigt som innehållet i dem tog form. När den slutliga kategoriseringen 
skett sammanställdes resultatet till löpande text.  
Använda artiklar presenteras i en till studien bilagd matris som innehåller översiktlig 
information om artiklarnas författare, titel, publiceringsår, syfte, metod och huvudsakliga 
resultat. Databearbetningen motsvarar steg fem till åtta hos Polit & Beck (2004).   
 

Etiska överväganden 
Den utvalda litteraturen är vetenskapligt granskad förstahandsinformation och studierna 
godkända av etiska kommittéer i enlighet med Forsberg & Wengström (2003). Författarna har 
strävat efter att bearbeta materialet så objektivt och korrekt som möjligt, och för att tolkning 
av materialet i minsta möjliga mån skulle färgas av den enskildes åsikter och förförståelse har 
den slutliga sammanställningen skett i par. För att minska risken för felöversättningar och 
därmed öka trovärdigheten, har författarna, där tveksamhet rått om ett ords översättning, 
använt sig av flera uppslagsverk och angivit ordet på originalspråk inom parentes. Citat har av 
samma anledning återgivits på originalspråk. Samtliga källor i litteraturstudien redovisas med 
fullständiga uppgifter i referenslistan.  
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Resultat 
 
Resultatet grundar sig på elva vetenskapliga artiklar, varav fyra på kvalitativa och sju på 
kvantitativa studier. Fynden redovisas i kategorier under rubriker som motsvarar tre av 
studiens nyckelord. ’Självbild’ behandlar kategorierna ’förlust av integritet och oberoende’ 
och ’det sociala jaget’, ’kroppsuppfattning’ innehåller kategorierna ’känslan inför ett förändrat 
utseende’ och ’känslan inför en förändrad funktion’, och ’sexualitet’ omfattar ’sexuell lust och 
förmåga’ och ’intimitet och känslan av minskad sexuell dragningskraft’.  
 
Självbild, kroppsuppfattning och sexualitet är områden som ibland kan vara svåra att skilja åt 
då de är nära förknippade med varandra, ibland till och med sammanflätade, och har en stark 
påverkan på varandra. Under rubriken ’självbild’ redovisas kategorierna ’förlust av integritet 
och oberoende’ och ’det sociala jaget’, vilket avser spegla de upplevelser 
undersökningsdeltagarna haft i relation till sin stomi på det individuella och sociala planet. 
Rubriken ’kroppsuppfattning’ omfattar kategorierna ’känslan inför ett förändrat utseende’ och 
’känslan inför en förändrad funktion’ och syftar till att beskriva både de förändringar som 
äger rum gällande kroppens fysiska utseende och dess funktion och känslorna det medför. 
Slutligen gäller kategorierna under rubriken ’sexualitet’, ’sexuell lust och förmåga’ och 
’intimitet och känslan av minskad sexuell dragningskraft’ den inverkan 
undersökningsdeltagarna upplever att stomin haft på deras sexualitet i fråga om både fysisk 
och känslomässig förändring. Se figur 2. 
  

 
 
Figur 2. Rubriker och kategorier 
 

 

Självbild 
Självbilden påverkades dels av den förlust av integritet och vuxenidentitet man upplevde, dels 
den påverkan man upplevde att stomin hade på deltagandet i sociala sammanhang. 
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Förlust av integritet och oberoende 
“... I think that’s the hardest thing to watch someone you love watching after you... I didn’t 
want her to have to do things like this for me ever, ever...” (Rozmovits & Ziebland, 2004, s. 
198). 
 
I nästan samtliga kvalitativa undersökningar kände deltagarna att stomin hade en djup 
inverkan på deras person och de upplevde en stark känsla av förlust av integritet och 
oberoende (Annell, 2006, Manderson, 2005, Pieper & Mikols, 1996, Rozmovits & Ziebland, 
2004): 
“I didn’t want the stoma nurse dealing with me... I found it too much of an invasion of my 
privacy... ” (Rozmovits & Ziebland, 2004, s. 197).  
 
Att känna sig som en börda (Carlsson et al, 2003a, 2003b) och att vara tvungen att tolerera 
eller vara beroende av andras hjälp (Rozmovits & Ziebland, 2004) innebar för vissa stora 
svårigheter och en känsla av återgång till barnstadiet (Manderson, 2005). Att genomgå 
toaletträning i vuxen ålder upplevdes som en svår prövning. En kvinna mindes flera år senare 
sin starka känsla av jag- störning i samband med att hon fick stomi (Rozmovits & Ziebland, 
2004): 
”... I’m a person who’d been quite competent and confident in the past and here I was very, 
very self- conscious, very aware of myself.” (Rozmovits & Ziebland, 2004, s. 194). 
 
Stomin sågs av många som extremt nedslående även om den bara var en tillfällig åtgärd, till 
exempel i väntan på läkning av annat tarmavsnitt (Rozmovits & Ziebland, 2004). Annells 
(2006) undersökning visade att flera deltagare var allvarligt nedstämda, var socialt isolerade 
eller fick medicin och psykiatrisk behandling för allvarlig depression. I studien av Krouse et 
al (2007) uppgav sin runt hälften ha blivit deprimerade efter sin stomioperation och en liten 
andel av informanterna hade övervägt självmord eller gjort självmordsförsök. 
Undersökningen av Carlsson et al (2001) visade att flera individer aldrig accepterat sin stomi. 
Samtliga deltagare försökte att inte uttrycka depressiva tankar, men kände att tankarna i stor 
utsträckning dominerade familjelivet. I Mandersons (2005) undersökning uppgav sig en 
deltagare ha skickat iväg sin partner med orden:  
”go, go and get a life” (Manderson, 2005, s. 408) 
 
Hon hade sedan isolerat sig från nästan allt socialt liv i tio år, hatade sig själv och ville inte 
veta av stomin (Manderson, 2005). 
 

Det sociala jaget 
“... So I think that [the stoma] basically is what’s stopped me from going out socially...” 
(Rozmovits & Ziebland, 2004, s. 194). 
 
Den sociala situationen kan förändras både yrkesmässigt och privat av en stomi. För några är 
stomin en angelägenhet som bara rör de närmaste (Annell, 2006), medan andra har berättat 
om den för en större krets, som till exempel arbetskamrater och grannar. Det förekommer 
också oro för reaktioner från omgivningen, och flera upplever minskad självkänsla och 
mindre självförtroende sedan de fått en stomi (Persson & Hellström, 2002). 
 
 
Vissa har efter stomioperationen fortsatt eller återupptagit sitt sociala liv (Persson & 
Hellström, 2002), men många uppger också att stomin hindrar sociala aktiviteter, att de 
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isolerat sig från sina vänner och kanske även slutat yrkesarbeta utanför hemmet (Annell, 
2006, Carlsson et al, 2003b, Manderson, 2005, Persson & Hellström, 2002, Pieper & Mikols, 
1996, Rozmovits & Ziebland, 2004). En del känner sig ensamma (Carlsson et al, 2003a, 
2003b), medan andra upplever sig ha fått ett socialt uppsving, till exempel för att de slipper 
oroa sig för att inte hinna hitta en toalett i tid:  
”Being able to go out shopping without fear of needing the toilet is a huge relief, and life is 
much more relaxed than before the operation.” (Persson & Hellström, 2002, s. 105). 
 
De flesta undersökningsdeltagarna i Mandersons (2005) studie känner sig mest bekväma med 
sin stomi - om de överhuvudtaget gör det - i sällskap med mindre barn, som upplevs som 
uppriktigt intresserade och fascinerade och gärna följer med för att titta på när påsen skall 
tömmas: 
“... she’s a child and she’s not going to judge me...” (Manderson, 2005, s. 410). 
 
Tillsammans med vuxna tar självmedvetenheten ofta över (Manderson, 2005), och flera 
berättar att de har känt att de blir behandlade som om de vore annorlunda (Carlsson et al, 
2003a, Persson & Hellström, 2002), handikappade eller som om de vore sjuka även efter sin 
operation trots att de var friska (Manderson, 2005). Många, men inte alla, upplevde att de 
hade gott stöd från familj och vänner; de som inte uppfattade stöd från dessa upplevde mer 
problem vid tillfällen då stomin läckte, och hade mer problem med kroppsligt utseende och 
självmedvetenhet (Manderson, 2005). 
 

 

Kroppsuppfattning 
Kroppsuppfattningen hos stomiopererade visade sig förändras dels i relation till hur kroppen 
blev annorlunda rent utseendemässigt, dels i relation till hur kroppen efter operationen 
fungerade annorlunda. 
 

Känslan inför ett förändrat utseende 
Studier som jämfört kolorektalcancerpatienter med och utan stomi pekar på att individer med 
stomi har mer negativ kroppsuppfattning än människor utan stomi (Ross et al, 2007, Sideris et 
al, 2005). Hos Sideris et al (2005) kvarstod denna skillnad vid en uppföljning som gjordes 
fem år senare. Samtliga undersökningsdeltagare beskriver i Persson & Hellströms (2002) 
studie känslan av avsky och känslomässig chock, speciellt när stomin blev omlagd första 
gången, och att det i början var svårt att titta på och röra vid stomin: 
”It looks like a piece of raw meat. ”The worst of it was when the staff told me to change the 
appliance myself - to wipe and change it.” (Persson & Hellström, 2002, s. 105).  
 
Efter den första chocken var anpassningen till att ha stomi relativt snabb, och när de väl 
kommit hem var det inte lika jobbigt att titta på sin stomi. Trots det, var det ett upprepat tema 
att kroppen hade förändrats avsevärt (Persson & Hellström, 2002). Pieper & Mikols’ (1996) 
undersökning av vad som oroar patienter som nyligen opererats för stomi, pekade på att 
patienterna upplevde sin kropps förändrade utseende starkare efter utskrivning än före. 
I Mandersons (2005) studie var vissa positivt överraskade av utseendet på stomin, medan 
andra påpekade sina obehagskänslor: 
”I was revolted when I saw photos showing the red lips well after I had adjusted to my 
surgery.” (Manderson, 2005, s. 408).  
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En del fann det oerhört svårt att anpassa sig till sin kropps förändrade utseende med 
operationsärr och en permanent påse på magen. Medan vissa upplevde sig bli både friskare 
och starkare rent fysiskt efter stomioperationen eftersom den bidrog till att de kunde behålla 
vikten, förlorade andra kontrollen över sin vikt (Manderson, 2005), och många patienter som 
upplevt en viktnedgång tyckte att den ledde till en känsla av att vara eller se sjuk ut (Persson 
& Hellström, 2002). Många har börjat använda andra kläder än tidigare eftersom de är rädda 
att påsen ska synas (Annell, 2006, Manderson, 2005, Persson & Hellström, 2002, Pieper & 
Mikols, 1996).  
 
Att vara naken och visa den ”nya kroppen” med stomin upplevdes som ett hinder. Några 
berättar att de innan operationen simmade regelbundet på badhus och bastade efteråt. Båda 
aktiviteterna beskrevs som omöjliga efter operationen (Persson & Hellström, 2002): 
”I won’ t take a sauna together with my friends. They will probably think, My Lord, he has a 
big bag dangling on his stomach. Or maybe I am being too sensitive?” (Persson & Hellström, 
2002, s.106). 
 

Känslan inför en förändrad funktion 
”It’s definitely the faeces in the bag. The stoma itself, it wouldn’t worry me in the slightest. 
It’s the fact that I shit in a bag. And I carry it around with me all the time” (Manderson, 2005, 
s.410). 
 
En känsla av brist på kontroll över ljud och lukt (Annell, 2006, Carlsson, Bosaeus & 
Nordgren, 2003b, Manderson, 2005, Persson & Hellström, 2002, Pieper & Mikols, 1996), 
liksom att känna sig smutsig eller illaluktande (Carlsson, Bosaeus & Nordgren, 2003a) var 
vanligt förekommande: 
”Do people see the bag? Do I smell? Can they hear the plastic rustle?” (Manderson, 2005, s. 
408). 
Rädslan för att något ska gå snett, som till exempel att påsen ska läcka eller lossna, är ofta 
större än de obehag som verkligen uppstår och ett slags ”övermedvetenhet” (hyper- 
awareness) om påsens otillförlitlighet står ofta i vägen för andra upplevelser (Annell, 2006, 
Manderson, 2005, Persson & Hellström, 2002, Rozmovits & Ziebland, 2004): 
“… I bet this will go wrong, I bet that’ll go wrong… I always have that fear…” (Rozmovits & 
Ziebland, 2004, s. 194).  
 
Många berättar om hur de blivit mer medvetna om sig själva i olika situationer och att stomin 
alltid gör sig påmind, inte bara genom utseende utan även genom ljud och lukt: 
“...how can you ignore it?” (Manderson, 2005, s. 408). 
Planering och förberedelse, som till exempel att ha extra hygienartiklar med sig när man går 
ut (Manderson, 2005), är en ny del av livet som har tagit många år att vänja sig vid 
(Rozmovits & Ziebland, 2004).  
 

 

Sexualitet 
Sexualiteten hos stomiopererade visade sig påverkas både i fråga om sexuell lust och förmåga 
och i fråga om individens känsla av minskad sexuell dragningskraft och förmåga att vara 
intim med en partner. 

13 



Sexuell lust och förmåga 
”… sex is just not so much fun with the stoma.” (Persson & Hellström, 2002, s. 105). 
 
Att få en stomi har påverkat sexualiteten hos majoriteten av deltagarna i de ingående 
studierna. Påsen upplevs som en inkräktare, och i intima situationer blev det särskilt tydligt, 
och flera understryker svårigheten att ge sig hän och att kunna förlora kontrollen över sin 
kropp när de inte upplevde att de hade kontroll över den ens från början (Manderson, 2005). 
Nedsatt sexuell lust eller förmåga var ett genomgående tema i undersökningarna (Carlsson, 
Bosaeus & Nordgren, 2003a, 2003b, Krouse et al, 2007, Manderson, 2005, Persson & 
Hellström, 2002, Sideris et al, 2005), och var bland annat relaterat till orkeslöshet, rädsla för 
smärta (Persson & Hellström, 2002) eller fysisk skada (Manderson, 2005). I undersökningen 
av Sideris et al (2007) var sexuella problem hos män vanligare, och studien av Ross et al 
(2007) visade att män hade signifikant mer sexuella problem än kvinnor. De som uppgav sig 
vara sexuellt aktiva hade haft stora problem med sina relationer men hade kommit över dem 
med hjälp av sina partners stöd (Rozmovits & Ziebland, 2004) och en majoritet av dem var 
tillfredsställda med sin sexuella situation (Krouse et al, 2007). En kvinna hade återupptagit 
sexuell aktivitet med sin man kort efter stomioperationen och betraktade det som en del av 
läkningsprocessen (Rozmovits & Ziebland, 2004). För vissa upphörde de sexuella 
relationerna helt och hållet:  
”… I just backed off…” (Manderson, 2005, s. 411), 
medan andra fortsatte som om inget hänt:  
”… it is just as if it [the stoma] wasn’t there.” (Manderson, 2005, s. 411). 
 

Intimitet och känslan av minskad sexuell dragningskraft 
”… it’s probably me more than anybody…” (Rozmovits & Ziebland, 2004, s. 199).I  
 
Mandersons (2005) studie hade flera deltagare blivit försäkrade av sin läkare att sex inte 
skulle bli något problem efter stomioperationen eftersom stom 
ipåsen inte skulle verka sexuellt motbjudande för deras partner. Även om vissa inte upplever 
stomin som ett särskilt stort problem vid sex, kan den ändå komplicera ett redan etablerat 
förhållande då partnern också ibland får en vårdarroll (Manderson, 2005). Trots att partnern 
inte upplever stomin som ett problem kan den vara frånstötande för stomisten själv (Annell, 
2006, Rozmovits & Ziebland, 2004). 
 
Frågor som rör intimitet (Carlsson et al, 2003a) och att man inte känner sig sexig och attraktiv 
(Carlsson, Berglund, Nordgren, 2001, Carlsson et al, 2003b, Manderson, 2004) kommer ofta 
fram vid intervjuerna. Man känner sig osäker och vill dölja stomin för sin partner med ett 
vackert klädesplagg eller en gördel, för att känna sig mer attraktiv (Annell, 2006, Carlsson et 
al, 2001, Manderson, 2005, Persson & Hellström, 2002). En man med stomi sedan 30 år 
tillbaka, och med ett kärleksfullt och nära förhållande till sin fru, uppgav att han under åren 
dolt sin stomi för frun för att han tyckte att den förstörde hans kropp (Rozmovits & Ziebland, 
2004). 
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Diskussion 
Studiens syfte att belysa på vilket sätt självbild, kroppsuppfattning och sexualitet påverkas hos 
individer med stomi besvarades och resulterade i att författarna hos de flesta såg en tydligt 
negativ påverkan på samtliga undersökta områden. 
 

Resultatdiskussion 
De artiklar som ingår i studiens resultat grundar sig på undersökningar med väldigt varierat 
antal deltagare, (allt från sex stycken till 599). Undersökningarna skiljer sig också åt 
beträffande hur länge undersökningsdeltagarna haft sin stomier. Vissa studier är gjorda på 
individer som ännu inte har blivit utskrivna efter sin operation medan andra haft sin stomi i 39 
år. Deltagarna varierar också i ålder och social bakgrund samt sjukdomshistoria. Det finns 
flera anledningar till att människor deltar eller inte deltar i undersökningar: 
Kroppsuppfattning, sexualitet och självbild är personliga frågor som kan vara svåra att prata 
om, men även depression kan göra att man inte vill/orkar vara med i en undersökning (Norton 
et al, 2005). Detta har ingen betydelse för studiens resultat i sig, men kan göra att det blir svårt 
att dra alltför stora generella slutsatser för den del av befolkningen som lever med en stomi.  
 
Resultatet av föreliggande uppsats visar att en stomi ställer individen inför en mängd problem, 
både fysiska och psykiska, som påverkar deras självbild, kroppsuppfattning och sexualitet i 
stor utsträckning. Detta styrks av North American Nursing Diagnosis Association, NANDA 
(NANDA i Jenks, Morin & Tomaselli, 1997), som erkänner störd kroppsuppfattning som en 
korrekt omvårdnadsdiagnos för stomiopererade och Pieper & Mikols (1996) som rapporterar 
att känslan av att inte vara en hel människa är ett allmänt känt problem för stomiopererade 
individer.  
Att förlora kontrollen över sin avföring upplevs av många som förnedrande och som ett steg 
tillbaka i utvecklingen, vilket kan kännas som en förlust av den identitet individen skaffat sig i 
fråga om integritet, kontroll och oberoende. Detta tas upp av Aae Nilsen (2002), och Brown & 
Randle’ s litteraturstudie (2005) visar att individer som fått sin ileostomi konverterad till en 
kontinent reservoar, och därmed åter fått kontroll över sin tarmtömning, känner sig mer 
”normala” och har en mer positiv kroppsuppfattning. 
En stomioperation ger återverkningar utanför individen själv, såsom i relationer med en 
eventuell partner, familj och vänner, sociala sammanhang och yrkesliv, vilket styrks av 
Brown & Randle (2005) som pekar på att en stomi vanligtvis har en negativ inverkan på en 
persons livskvalitet, och av Nugent et al (1999) som menar att patienter ibland har svårt att 
anpassa sig till ett liv med stomi.  
 
Det generella förhållningssättet till en stomi kan delvis bero på ålder och delvis på vad som är 
den bakomliggande orsaken till stomin. Människor med inflammatorisk tarmsjukdom är ofta 
yngre och har en lång sjukdomshistoria med smärta, påfrestande avföringsrutiner och socialt 
handikapp innan de får en stomi (ILCO, 1998, Nugent et al, 1999). De har kanske också 
själva valt att få en stomi för att få symptomlindring, vilket skulle kunna göra att man ser mer 
positivt på livet med en stomi. Kolorektalcancerpatienter är ofta äldre och har kanske inte ens 
haft symptom från sin sjukdom, vilket skulle kunna gör att en stomi har en större inverkan på 
dessa individers livskvalitet. Nugent et al (1999) fann dock att så inte var fallet. Känslan av att 
ha blivit fri från sin cancer skulle kunna kompensera det faktum att man fått en stomi. Även 
om chocken över att utan större förvarning få en stomi kan vara stor, kan cancerbeskedet och 
de frågor om liv och död som ofta väcks i samband med sådan sjukdom vara det 
överskuggande problemet, vilket gör att stomin hamnar lite ”i bakgrunden”. Detta tas också 
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upp i patientinformation från ILCO (1998). Det skulle också kunna upplevas övermäktigt att 
hantera både ett cancerbesked och följderna av en stomioperation, vilket visade sig vara fallet 
hos några av deltagarna i undersökningen av Persson & Hellström (2002). 
 
Kelly (1990) menar att inställningen också präglas av livssituationen i övrigt. Ett liv handlar 
inte nödvändigtvis om positiv eller negativ anpassning, utan rör sig mycket om vilket socialt 
sammanhang man befinner sig i. Deltagarna i Mandersons (2005) studie var på det klara med 
fördelarna med stomioperationen, oavsett om de tidigare varit avföringsinkontinenta eller 
hotade av cancersjukdom. De människor som verkar anpassa sig bra till sin nya situation 
anser sig själva ha kontroll, de ser mening i svårigheten och att de tagit sig igenom den; deras 
livskvalitet förhöjs av den psykologiska erfarenheten av operationen (Kelly, 1990). 
Antonovsky’ s (2005) teori om känsla av sammanhang, KASAM, som innebär att en 
människa bemästrar omvärlden utifrån sin upplevelse av hanterbarhet, begriplighet och 
meningsfullhet, styrker också detta. Om individen ser en viktig mening i det som sker blir det 
lättare att acceptera, även om situationen inte är fullt hanterbar eller begriplig.  
 
En del anpassade sig snabbt till sin stomi efter att ha kommit över den första chocken medan 
andra aldrig accepterat sin stomi. Vi tror inte att ålder - och med den tillhörande kroppsliga 
förändringar - nödvändigtvis uppväger det faktum att ens kropp har förändrats av en 
stomioperation. Sanchez (2003) beskriver en man i 80-årsåldern vars kroppsuppfattning 
förändrades så starkt efter en akut stomioperation att han ansåg livet vara förstört och inte värt 
att leva, och som ännu fyra år efter operationen inte rörde sin stomi. Vi tror dock att 
tidsaspekten för det mesta har betydelse för hur man kommer tillrätta med sin nya situation, 
dels för att man behöver tid på sig för att lära sig nya vanor och dels för att man vänjer sig 
med tiden. Brown & Randle (2005) tyckte sig i sin litteraturstudie se att individer med stomi 
på kort sikt upplever negativ inverkan på sin livskvalitet, men också att det beror på syftet 
med stomin. Brown & Randle styrker också studiens fynd att individer som upplever stöd från 
omgivningen upplever färre problem. Salter (1996) menar att en kärleksfull och stöttande 
partner kan göra en enorm skillnad i hur väl en stomiopererad individ accepterar en 
förändring i kroppens utseende.  
 
Den kris det innebär för de allra flesta att få en stomi, med allt vad det innebär av att förlora 
kontrollen, sin vuxenidentitet, kroppsförändring, social förändring, sexuell förändring kan 
leda till en depression eller nedstämdhet, som resultatet också visar. Saknar man dessutom 
stöd kan det bli ännu svårare att bemästra situationen. Hur man ser på sig själv och vad man 
anser är viktigt i livet kan också spela roll för hur man upplever sin situation. Den som ser sin 
stomi som något som hjälpt dem, till exempel cancerpatienter som blir botade från sin 
sjukdom eller patienter som fått en bättre livskvalitet efter operationen. En efterkonstruktion 
av hur man hade det innan stomin skulle också kunna göra att man ser dystrare eller ljusare på 
tillvaron med stomin (Norton et al, 2005).   
 
Självbilden och kroppsuppfattningen omformas genom hela livet, och med tiden lär sig 
kanske en stomiopererad person att se sin stomi som något mer naturligt än vad denne gjorde 
från början. I Berndtsson, Lindholm & Ekmans (2005) studie av 68 individer som levt med 
kontinent ileostomi i mellan 26 och 39 år, visade sig deltagarna ha anpassat sig bra. På en 
skala som mäter anpassningen till en stomi med ett maxpoäng på sex, låg genomsnittet på 
mellan fyra och fem på samtliga frågor. Att förändringen gäller avföring kan göra det hela 
extra känsligt, eftersom det är starkt kopplat till hygien och allt det människan lärt sig om 
detta under sin livstid. Detta skulle kunna vara en anledning till att individer med stomi 
känner sig mer avkopplade tillsammans med barn som ännu inte lärt sig att avföring är tabu. 
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Att helt plötsligt ställas inför det faktum att man inte ser ut som man tidigare gjort, och att 
man dessutom har en påse med avföring i på magen innebär en stor påfrestning. Det är en sak 
att vilja förändras och vara annorlunda, men har en människa förändrats och upplever sig 
annorlunda ”mot sin vilja” så skulle hennes ”övermedvetenhet” kunna uppstå både i 
situationer där skillnaden verkligen märks, men också i situationer där den egentligen inte 
märks.  
Kralik, Brown & Koch (2001) anger i sin studie av kvinnors upplevelse av att bli 
diagnostiserade med kronisk sjukdom att en sådan diagnos ofta leder till svårigheter med 
känslan av frihet, integritet och social acceptans. Resultatet i denna studie pekar på att det 
skulle kunna vara så att även en synlig kvarstående förändring till följd av en sjukdom leder 
till samma sorts problem, även om man inte längre är sjuk. Macgregor (MacGregor refererad i 
Rumsey & Harcourt, 2004) menar att en synlig skillnad eller förändring utgör ett socialt 
handikapp eftersom den förutom att påverka den det direkt berör, också sannolikt kommer att 
uppmärksammas av andra. Rumsey & Harcourt (2004) menar att de problem som upplevs av 
människor med ett förändrat utseende i stort sett rör sig om samma frågor, oavsett vad 
förändringen består i. Det rör sig till exempel om nedsatt självkänsla, sämre 
kroppsuppfattning, undvikande av sociala situationer och rädsla för att få negativ respons, 
vilket också framkommer i denna studie. 
 
ILCO (1998) upplyser i sin informationsbroschyr om att de flesta kanske till och med får ett 
bättre sexualliv efter sin stomioperation eftersom sjukdomen kanske varit en stor påfrestning 
både fysiskt och psykiskt och kan ha gjort att man inte fungerat sexuellt. Människor som 
opererats för inflammatorisk tarmsjukdom har ofta en lång sjukdomsperiod bakom sig, vilket 
sätter ned krafterna och också kan göra att man haft färre tillfällen till sexuella relationer. 
Detta skulle kunna göra att deras sexuella aktivitet ökar efter en stomioperation. Manderson’ s 
(2005) undersökningsdeltagare uppgav sig ha blivit informerade av sina läkare om att sex inte 
skulle bli något problem efter stomioperationen. Studien visar dock att de flesta upplever sig 
ha en nedsatt sexuell aktivitet sedan de fått en stomi.  
 
Anledningen till att man gör undersökningar är ofta att man vill få mer samlad kunskap om en 
patientgrupp för att kunna förbättra situationen för den, vilket gör att det resultat som 
framkommer i studierna ofta fokuserar på det som behöver förbättras och inte det som redan 
är bra. Detta skulle kunna vara en anledning till det ganska nedslående resultat som 
framkommit i undersökningen. 
 

Metoddiskussion 
Studien bygger på en granskning av redan publicerat material, och ansökan hos etisk 
kommitté var därför inte nödvändig. Sökorden i databaserna CINAHL och Medline ansågs 
täcka in problemområdet tillräckligt. En del av de artiklar som förekommer som referenser i 
underlaget för studien återfanns inte i databaserna och vissa brister förekom. Sökfunktionen 
’related articles’ i Medline, som innebär att man kan söka artiklar som till innehållet knyter an 
till en artikel man sökt fram, gav träffar som i mycket liknade den artikel man utgick från men 
inte kom upp i sökning med samma sökterm. Vid sökning med CINAHL:s sökrubriker blev 
resultatet annorlunda än om man använde den variant med ett sökord som söktes som ’major 
subject headings’, och en del termer i sökträden följdes inte åt. Till exempel omfattade inte 
CINAHL: s sökterm ’ostomy--psychosocial factors’ söktermen ’colostomy--psychosocial 
factors’ trots att ’colostomy’ ligger under ’ostomy’ i sökträdet. I Medline finns ingen 
sökrubrik som motsvarar psykosociala faktorer, varför ingen sökning på en sådan rubrik 
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gjordes där. Söktermen ”quality of life” ingår i sökningen eftersom frågor om 
kroppsuppfattning ofta ingår som en del av frågeformulär om livskvalitet för patienter med 
stomi. Fritextsökning gjordes inte då författarna ville begränsa sökningarna till fastställda 
sökrubriker i mesta möjliga mån. Detta kan göra att artiklar med resultat som kunnat styrka 
eller motsäga studiens resultat inte kommit fram. Författarna fick utöka sökningarna till att 
omfatta tiden 1995- 2007 för att finna ett tillräckligt underlag för studien med hjälp av 
sökrubriker. Detta skulle kunna bero på att ny forskning ännu inte publicerats eller att ny 
forskning på området inte görs i så stor utsträckning. Sökningarna koncentrerades till 
engelskspråkig litteratur eftersom sökning efter svenskspråkig litteratur inte gav något 
resultat.  
 
Kvantitativ forskning förekom i databaserna i större utsträckning än kvalitativ, och den gällde 
då i stor utsträckning livskvalitet, som ofta bedöms genom etablerade frågeformulär. 
Kvantitativa studier av livskvalitet är väl så viktiga, men ger ingen ingående beskrivning av 
på vilket sätt stomiopererade människor påverkas i förhållande till självbild, 
kroppsuppfattning och sexualitet, utan i princip anger om man upplever en förändring. 
 

Uppsatsens betydelse 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), SFS 1982: 763 § 2a, anger att vård och behandling så långt 
som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten och det är därför viktigt att 
aktivt söka kunskap om stomiopererades situation i fråga om kroppsuppfattning, självbild och 
sexualitet. Vi anser därför att vidare studier bör göras på området, och då i synnerhet 
kvalitativa studier. På så vis kan man anpassa information och utbildning till stomiopererade 
och anhöriga för att öka möjligheterna till ett godare liv. Även närstående bör ingå i studier 
eftersom de sociala sammanhangen är av stor betydelse för hur en individ hanterar sin tillvaro. 
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