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Sammanfattning 

Bakgrund: Stomin utgör både en fysisk som psykisk påverkan på sexuallivet. På kirurgisk väg 

anläggs en öppning genom buken för att leda ut avföring som samlas upp i en påse. Det finns 

många olika skäl till varför människor behöver genomgå stomioperation. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva hur personer med stomi som lever i parförhållande upplever 

sitt sexualliv efter stomioperation samt deras strategier för att få det att fungera. Metod: 

Litteraturstudie med deskriptiv design. Resultatet baseras på nio vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet redovisas som teman: kroppsbild, partnerskap och 

sexualakten. Vid intima stunder skylde stomibärarna stomin både för sin egen och för 

partnerns del. Stomibärarna föredrog vissa samlagsställningar framför andra. Stomin 

underbyggde en känsla av förnedring och osexighet. Slutsats: Majoriteten av deltagarna 

uppgav att deras sexualliv förändrats negativt efter stomioperation. Sexualitet tillhör livets 

mest intima och privata sidor och alla känner sig inte bekväm att tala om det öppet. Genom att 

beskriva stomibärarnas praktiska strategier till ett fungerande sexualliv vill författarna ge 

sjuksköterskan mer kunskap till att lättare möta stomipatienter inom det specifika området.   

 

Nyckelord: stomi, sexualitet, kroppsuppfattning, psykologi, självbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: The stoma has both a physical and psychological effect on sexual life. Through 

the abdominal wall an opening is constructed surgically where the faeces is discharged and 

collected in a bag. There are many different reasons why people need to undergo ostomy 

surgery. Aim: The aim of this study was to describe how people with ostomy living in a 

relationship experience their sexual life after stoma surgery and their strategies to make it 

work. Method: A literature review with a descriptive design. The result is based on nine 

scientific articles with qualitative approach. Results: The results are reported as themes: body 

image, partnership and the sexual act. In moments of intimacy the stoma carrier hides their 

stoma both for their own and for the partner´s sake. Stoma carriers prefer some sexual 

positions before others. Getting a stoma -underpinned a sense of humiliation and not feeling 

sexy. Conclusion: The majority of participants reported that their sex life has changed for the 

negative after ostomy surgery. Sexuality is one of life´s most intimate and private sides and 

all do not feel comfortable talking about it openly. By describing the stoma carriers practical 

strategies to a functioning sex life, the authors provide the nurse with more knowledge to help 

meet ostomy patients in the specific field. 
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Inledning  

Att få en stomi är livsomvälvande. Hur personen hanterar och accepterar denna förändring är 

en process beroende på varje individs personliga situation och resurser. Det finns inget rätt 

eller fel sätt att hantera den nya livssituationen med stomi på. Kroppsutsöndringar och 

avföring är något intimt och något vi helst håller privat för oss själva. Efter en stomioperation 

sker en märkbar förändring då det vi vanligtvis håller privat blir mer öppet och svårt att dölja. 

Rädsla för det onormala bidrar till osäkerhet och påverkar individen på många sätt. 

Sexualiteten är förmodligen den mest eftersatta delen av stomivården då den glöms av när de 

fysiska aspekterna så som skötsel, bandage och sårvård diskuteras. Sexualitet är starkt 

förknippad med utseende, attraktion och lust, viktiga aspekter som alla påverkas av stomin. 

För att känna sig bekväm i sin roll som stomibärare krävs acceptans mot sin nya situation och 

den egna kroppen, något sjuksköterskan bör vara behjälplig med. Sexuallivet är inte alltid 

problemfritt oavsett om personen har stomi eller inte men en ”påse på magen” där avföring 

samlas kan upplevas som frånstötande och vara svår att ”koppla bort” både i vardagen men 

framför allt i sexuella situationer. 

 

Bakgrund 

Vad är en stomi? 

Ordet stomi kommer från grekiskans ord för ”öppning/mun” och syftar på en kirurgisk anlagd 

öppning i kroppen. Stomier kan anläggas genom bukväggen så som kolostomi, ileostomi eller 

urostomi (Nilsen Aae 2002) där de två förstnämnda (tarmstomier) är de vanligaste 

förekommande och kommer vidare beskrivas i detta examensarbete. Med en tarmstomi menas 

att en del av tarmen leds ut genom buken och bildar en konstgjord öppning. Vid ileostomi 

vrängs en del av tunntarmen ut och in och sys fast genom en öppning i bukväggen. 

Förfarandet vid kolostomi är detsamma men då används istället tjocktarmen. Urostomin leds 

även den ut genom buken, då genom att urinledarna kopplas samman och ansluts till ett 

tarmsegment som leder urinen ur kroppen (Nilsen Aae 2002). Kroppsavfallet lämnar således 

kroppen via den kirurgiskt anlagda öppningen, stomin, och samlas upp i en specialtillverkad 

påse som fästs på huden med en självhäftande ring/platta. Ringen/plattan fungerar som ett 

hudskydd för området runt stomin, kallat det peristomala hudområdet, från det lättfrätande 

tarminnehållet och låter samtidigt huden andas. Då tarmen everteras (vänds ut och in) blir 

tarmens röda och fuktiga insida exponerad utanför kroppen. Eftersom tarmen inte innehåller 

några smärtreceptorer finns ingen känsel i stomin. Tarmens muskulatur är inte heller 
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viljestyrd och således kan inte en stomiopererad person själv bestämma när tömning av 

tarmen skall ske (Nilsen Aae 2002). 

 

Vad föreligger en stomi? 

Det finns många olika skäl till att människor behöver genomgå en stomioperation, men 

operationen görs alltid för att förbättra individens situation vare sig det handlar om temporära 

eller permanenta lösningar. En temporär stomi anläggs antingen initialt för att skydda en 

anastomos som är en konstgjord förbindelse mellan två avsnitt av tarmen eller som avlastning 

vid en perforerad tarm. Dessa temporära stomier avlägsnas kirurgiskt efter en tid (vanligtvis 

6-8 veckor) genom att tarmen återställs och stomiöppningen försluts. Vid sjukdom och 

ingrepp där tarmen ej kan återskapas är en permanent stomi nödvändig (Kirkwood 2005, 

Persson et al 2008). 

 

Kolostomi 

Kolostomi, eller tjocktarmsstomi, innebär att en stomi anläggs utifrån tjocktarmen. Det mest 

vanliga är att tjocktarmens sista del, colon descendes, används. Större delen av tjocktarmen 

finns då kvar och både vätske- och saltupptag påverkas således endast marginellt. Då 

näringsämnens upptag sker i tunntarmens övre del utgör en kolostomi ytterst lite påverkan på 

näringsbalansen. Avföringen lämnar kroppen i fast form och i genomsnitt vid 1-2 tömningar 

per dygn. Doften liknar vanlig avföringsdoft (Nilsen Aae 2002, Persson et al 2008) . Vid 

kolostomi behöver den synliga tarmdelen som bildar stomin endast vara mellan 5mm - 2cm 

lång (Persson et al 2008).    

 

Ileostomi 

Ileostomi, tunntarmsstomi, innebär att tunntarmens nedersta del läggs ut genom bukväggen. 

Vid permanent ileostomi blir tjocktarmen obrukbar och tas normalt bort. En ileostomi utgör 

grav påverkan på vätske- och saltupptaget vilket medför att avföringen bli tunnflytande. 

Tarminnehållet är även mättad med frätande spjälkningsenzymer och utgör stor risk för 

hudirritation. För att förebygga hudirritationen konstrueras ileostomin ett par cm längre än vid 

kolostomi, vanligtvis ca 3 cm ovan huden. Det tunnflytande tarminnehållet har en specifik 

frän doft och patienten upplever ofta att gaser är stort problem. Vid ileostomi sker tömning av 

tarmen konstant över dygnet men ökar ytterligare vid måltid. Det är fullt normalt med 

avföringsmängd upp till över 1 liter per dygn (Nilsen Aae 2002, Persson et al 2008). 
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Sexualitet 

Sexualitet är ett komplext begrepp. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar sexualitet på 

följande sätt:  

 

”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, behaviors, 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.” (WHO 2002, s 5). 

Den sexuella hälsan går hand i hand med livskvalitet och vår sexualitet speglar en del av vår 

mänskliga natur. Sexualiteten innefattar många olika uttryck och betydelser. En stomi 

påverkar individen både på det psykologiska och fysiologiska planet (Junkin & Beitz 2005). 

Vid sjukdomar i bäckenområdet, såsom tumörer i ändtarmen, innebär det kirurgiska ingreppet 

vanligtvis att nerver till könsorganen skadas. Även strålbehandling mot könsdelar har samma 

påverkan på dessa viktiga nerver. Den manliga patienten kan således drabbas av bestående 

erektionsproblem och/eller ejakulationsbortfall medan kvinnans lubrikation (fuktighet i slida) 

blir nedsatt samt minskad känsel i klitoris. Även dyspareuni (smärta vid samlag) är en vanlig 

komplikation för kvinnan efter rektumamputation då uterus och vagina faller bakåt i 

tomrummet där ändtarmen avlägsnats ifrån. I vissa fall måste även den bakre vaginalväggen 

avlägsnas, detta kan medföra att slidan blir trängre och i vissa fall blir ett samlag omöjligt att 

genomföra (Ayaz 2009, Persson et al 2008). 

De känslomässiga problemen i sammanhanget relateras ofta till individens syn på sin egen 

sexualitet efter stomioperation. Individen upplever sig mindre attraktiv inför sin partner både 

vid den sexuella akten som vid stunder av intimitet. Att inte uppleva sig ha kvar sin sexuella 

dragningskraft beskrivs som ett psykiskt lidande för dessa patienter. Känslor som avsky och 

osäkerhet över den egna kroppen i kombination med den upplevda minskade dragningskraften 

generar i sin tur påverkan på den sexuella lusten (Persson et al 2008). Enligt psykoanalysens 

grundare Sigmund Freud är vår sexualitet medfödd och under livets gång utvecklas den för att 

sedan dö med oss. Människan besitter en grundläggande sexualdrift som vår sexuella lust föds 
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ur, som en strävan att uppleva närhet och kärlek. Utan denna sexuella lust är steget längre till 

ett fungerande sexualliv. Freud beskriver vår lust som personlig och olika stark i styrka och 

benämner en del av vår sexualdrift som libido, en undermedveten drift att fortplanta oss. 

Genom utvecklandet av pålitliga preventivmedel har sexualiteten blivit mer kontrollerbar och 

således frikopplats från reproduktionen. Denna nya förutsättning har hjälpt den moderna 

människan att i högre utsträckning själv forma sin sexualitet (Heberlein 2004). Hulter (2004) 

skriver om sexualitetens hälsosamma påverkan på våra liv och förklarar den som en viktig del 

av livets glädjeämnen. Gemenskap, lycka, avkoppling, njutning och lek är delar som bär upp 

vårt liv genom sexualiteten. Hulter (2004) sätter även sexualiteten i annat perspektiv genom 

att förklara den som en källa till sorg, smärta och besvikelse. 

  

Kroppsuppfattning 

I Bob Price´s (1995) teori defineras begreppet body image som “bilden av vår kropp som vi 

upplever den i vårt medvetande, eller på det sättet som kroppen framträder för oss själva” 

(s.170). Denna definition av vår kroppsuppfattning framhäver att vi alla har en högst personlig 

uppfattning och erfarenhet av vår kropp, både den inre och den yttre. Body image återger 

därmed en människas totala bild av kroppen, både sin egen och andras. Kroppsuppfattningen 

ligger därmed till grund för det egna jaget. Jaget, vår personlighet, påverkas således när 

kroppen drabbas av förändringar som vid skador och sjukdom (Grover et al 2003, Lokken et 

al 2003). Vår subjektiva kropp bär vår livshistoria och har inneboende resurser som klarar av 

det oväntade. Kroppen blir aldrig så påtaglig som när den utsätts för prövningar eller 

kroppsliga besvär. När kroppen inte sviker utan känns stark och pålitlig upplevs känslor av 

lycka och glädje (Persson et al 2008). 

  

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

God kommunikation mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning för god omvårdnad. 

Kommunikationsförmåga kan ses som ett arbetsredskap som sjuksköterskan förfogar över och 

en förutsättning för att sjuksköterskan skall kunna sätta sig in i patientens upplevda situation 

(Eide & Eide 2005). Genom kommunikation kan vi dela med oss av våra tankar, känslor och 

upplevelser och således bygga gemenskap och värdegrunder. Genom samtal kommunicerar 

sjuksköterskan med patienter. Denna kommunikationsförmåga är svår att läsa sig till men 

genom praktiskt tillämpning kan den tränas upp (Burnard 2003, Eide & Eide 2005). 

Erfarenhet hjälper oss att bättre tolka andra personer men även förstå hur vi uppfattas av dem 

vi möter, något som kan hjälpa oss vid utvecklingen av våra kommunikativa färdigheter (Eide 
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& Eide 2005). Att besitta kunskap inom ett ämne hjälper sjuksköterskan att känna sig bekväm 

i mötet med patienter när dessa frågor skall diskuteras, vilket även ökar tryggheten och 

förtroendet hos patienten (Black 2004). Det professionella samtalet mellan patient och 

sjuksköterska kontrolleras av den senare. Dennes ansvar att styra det professionella samtalet 

kan i vissa fall upplevas som obekvämt och skrämmande av patienten medan småpratande 

utan egentlig information istället anses bidra till en bättre relation mellan patient och 

sjuksköterska (Burnard 2003). 

 

Att leva med kronisk sjukdom kan påverka sexualiteten 

Den information om sex och samlevnad som når allmänheten är ofta sammankopplad med 

ungdom, skönhet och det ”perfekta” samlaget. En konsekvens av denna koppling är att 

personer med kronisk sjukdom och/eller någon form av sexuell dysfunktion som inte kan 

genomföra ett ordinärt samlag, betraktar sig själv och av andra som asexuell och således inte i 

behov av sexuallivsinformation (Lundberg 2002). I en studie om kvinnor med kronisk 

sjukdom drog Koch, Kralik och Eastwood (2002) slutsatsen att sexualiteten är olika för de 

deltagande kvinnorna men en viktig del av livet för alla. Författarna ville med studien förkasta 

tidigare myter och stereotyper om att kroniskt sjuka kvinnor är asexuella och istället 

uppmuntra sjuksköterskan att ge dessa kvinnor tid till att berätta om sina tankar kring sex och 

samlevnad (Koch et al 2002). Denna slutsats kom även Kralik et al (2003) och Gagliardi 

(2003) fram till och tillsammans understryker samtliga artiklar att en öppen dialog om 

sexuallivet med sjuksköterskan kunde förbättra sexuallivet. 

 

Problemformulering 

För många kan det vara svårt att öppet prata om sin sexualitet och sina sexuella tankar, det till 

trots att vår sexualitet utgör en stor del av vår mänskliga natur. Att få en stomi är något som 

påverkar individens livsvärld, kroppsuppfattning och sexualitet i hög grad. Alla individer som 

genomgår en stomioperation lever inte i ett förhållande eller har ett aktivt sexualliv men alla 

har en sexualitet, något som aldrig bör förbises i omsorgen av dessa personer. Det är inte 

vanligt att personer självmant tar upp frågor kring sin sexualitet med sjuksköterskan, varken 

före eller efter operation. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har god kännedom om hur 

personer med stomi upplever sin sexualitet och kroppsuppfattning samt informationsbehov i 

ämnet för att underlätta en bra dialog dem emellan. 
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Syfte och Frågeställning 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med stomi som lever i 

parförhållande upplever sitt sexualliv efter stomioperation samt deras strategier för att få det 

att fungera.  

Frågeställningar som besvaras är: 

 Hur upplever personer som lever i parförhållande att stomin påverkat deras sexualliv? 

 Vilka praktiska strategier använder sig personer med stomi av vid intimitet och 

sexualakt? 

 Vilken kvalité har de ingående artiklarnas datainsamlingsmetod? 

 

Metod  

Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design. Syftet med en litteraturstudie är att den skall utgå från 

evidensbaserad kunskap som redan finns inom området för att således utveckla och utvidga 

kunskapsområdet. Genom kritisk sammanställning av tidigare forskning fastställs det aktuella 

kunskapsläget (Polit & Beck 2008).  

 

Litteratursökning 

Databaserna PubMed och Cinahl genomsöktes för att hitta relevant vetenskaplig litteratur i 

det valda ämnet. Sökord/nyckelord som användes var ostomy, stoma, sexuality, body image, 

psychology och self concept. Var för sig och i kombination med varandra gav dessa sökord en 

variation av antal träffar från ett par hundra till någon enstaka med olika relevansnivå kopplat 

till syftet. Samma artiklar påträffades vid flera sökningar både i de olika databaserna samt 

genom de olika sökordskombinationerna. Databaserna genomsöktes vid två tillfällen med en 

månads mellanrum. Datum för senast gjorda sökning är det datum som redovisas under tabell 

1 och 2. Tidsplanen förhindrade att ytterligare sökning kunde genomföras efter detta angivna 

datum.  

 

Nedan visas sökningarna i tabellformat ur de olika databaserna. Den booleska sökoperatorn 

[AND] användes mellan sökorden för att säkerhetsställa att båda sökorden fanns inkluderad i 

referensen (Forsberg & Wengström 2008).  
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Urval och Urvalskriterier 

Ytterligare begränsningar gjordes även på grund av författarnas språkliga begränsningar samt 

för att artiklarna skulle motsvara förutbestämda inklusionskriterier, så som published year, 

links to full text, abstract avaible och humans. 

 

Tabell 1: Sökordskombinationer [MeSh-termer] och resultat kopplat till syftet, ur databasen 

PubMed. 

Datum Sökord Antal 

träffar 

Titeln 

signifikant 

för syftet 

Lästa 

abstrakts 

Lästa 

artiklar 

(använda 

artiklar) 

120920 ostomy and 

sexuality 

166*(29**) 6 6 5 (1) 

120920 stoma and 

sexuality 

10*(9**) 3 3 3 (1) 

120920 ostomy and 

self concept 

108*(27**) 3 3 2 (0) 

120920 sexuality/ 

psychology 

and ostomy 

13*(8**) 5 5 4 (1) 

120920 ostomy and 

body image 

207*(59**) 11 11 8 (2) 

Totalt     19 (5) 

 
*Inga begränsningar ** english, swedish, humans, links to full text, abstract avaible, last 10 years 
 

 

Tabell 2: Sökordskombinationer och resultat kopplat till syftet, ur databasen Cinahl. 

Datum Sökord Antal 

träffar 

Titeln 

signifikant 

för syftet 

Lästa 

abstrakts 

Lästa 

artiklar 

(*använda 

artiklar) 

120920 ostomy and 

sexuality 

101*(13**) 4 4 3 (2) 

120920 

 

stoma and 

sexuality 

53*(5**) 4 4 3 (0) 

120920 ostomy and 

self concept 

46*(1**) 0 0 0 

120920 sexuality/ 

psychology 

and ostomy 

0* 0 0 0 

120920 ostomy and 

body image 

131*(12**) 2 2 1 (0) 

Totalt     4 (2) 

 
*Inga begränsningar ** english, swedish, humans, links to full text, abstract avaible, published date from year 

2002 
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För syftet relevanta titlar identifierades medan de titlar som tydligt avvek från syftet 

exkluderades, exempelvis artiklar specifik för hudvård runt stomin. Då enbart någon form av 

tarmstomi för avföring genom magen var av intresse för författarparet exkluderades även 

artiklar som berörde andra typer av stomier, vilket medförde att stor del av artiklarna föll bort 

redan i tidigt skede.  

 

Abstrakten lästes därefter av författarna var och en för sig för att ytterligare identifiering av 

artiklarnas relevans för syftet skulle säkerhetsställas. De artiklar som exkluderats av enbart en 

av författarna lästes igenom ytterligare en gång och diskuterades av författarparet för att 

komma fram till om artikeln kunde svara på frågeställningen/syftet eller ej.  

 

Då syftet var att beskriva hur stomipatienter upplever sitt sexualliv baserades urvalet på 

kvalitativ forskning och således uteslöts artiklar med kvantitativ ansats. Stomipatientens 

upplevelse, känslor och uttryck underbygger arbetets resultatdel. 

  

Vetenskaplig artikel 

Endast artiklar av vetenskaplig karaktär valdes ut för vidare bearbetning av resultatet. Polit 

och Becks (2008) kriterier för en vetenskaplig artikel beskrivs som följande: 

 

Titeln skall vara kort och beskriva innehållet i artikeln. Ett abstrakt skall finnas i artikelns 

början, d.v.s. en kortfattad sammanställning av studien. I introduktionen beskrivs 

bakgrundsfakta, olika definitioner, syftet varför studien genomförs, eventuella frågeställningar 

och/eller hypoteser. Under metod skall studiens använda metod redogöras för. Hur 

resultatdelen ser ut beror på den kvalitativa eller kvantitativa ansatsen i studien. Kvalitativa 

studier kan redovisa sitt resultat genom teman och citat medan kvantitativa studier redovisar 

resultatet med hjälp av statistik i form av diagram och tabeller. I diskussionen skall metoden 

och resultatet diskuteras och sammanställas så att eventuella svagheter kan beskrivas. Den 

vetenskapliga artikeln avslutas med en vedertagen referenslista där samtliga källmaterial 

redovisas. 

 

Manuell sökning  

Manuella sekundärsökningar utifrån de valda artiklarnas referenslistor samt 

litteraturöversikter genomfördes varpå ytterligare nio artiklar, som passade till syftet, valdes 

ut. Detta är ett godtyckligt sätt för litteratursökning enligt Axelsson (2008). Efter granskning 
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med samma metod som vid databassökningarna inkluderades två artiklar i studien. Även 

ytterligare material som passade till bakgrund och diskussion hittades på detta sätt. Genom de 

beskrivna sökvägarna inkluderades slutligen nio vetenskapliga artiklar till att underbygga 

resultatet. 

 

Dataanalys  

Analysen är inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod och inriktade sig på 

det manifesta innehållet i texten. De utvalda artiklarna lästes i sin helhet av författarna var och 

en för sig. Med hjälp av överstrykningspennor märktes relevant information ut för att sedan 

diskuteras mellan författarna. Under diskussionen mellan författarna tydliggjordes även olika 

teman som återkom i de utvalda artiklarna samt underteman. Dessa teman och underteman 

användes som rubriker i examensarbetet för tydligare struktur av resultatdelen. Helheten som 

skapades underbygger examensarbetets resultatdel. Analysmetoden som användes var av 

kvalitativ ansats vilket innebär att resultatet har sin tonvikt på nerskrivna verbala 

formuleringar och innefattar inte siffror eller tal (Backman 1998).   

 

En sammanfattning av de utvalda artiklarna strukturerades även som artikelmatris, en tydlig 

tabell med översikt av artiklarnas beståndsdelar såsom syfte, metod, population och resultat 

(Axelsson 2008). Genom denna struktur och granskningsmall var det lättare att se om 

artiklarna besvarade syftet och frågeställningarna (Forsberg & Wengström 2008), (se bilaga). 

En kvalitetsgranskning av artiklarnas olika intervjumetoder genomfördes, detta för att 

intervjusättet skulle kunna ha en betydande påverkan på resultatet. Intervjumetoderna 

redovisas i artikelmatrisen (se bilaga) samt som löpande text under resultat- och 

diskussionsdelen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då sammanställning av information sker genom litteraturstudie krävs inget godkännande av 

etisk kommitté. Forskningsansatsen skall dock genomsyras av ett etiskt förhållningssätt där 

medvetna snedvridningar eller omvandlingar av använd litteratur ej får förekomma. Valda 

artiklar följde etiska principer eller var granskade av etiska kommittén (Polit & Beck 2008).  
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Resultat 

Genom att använda innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) 

identifierades följande huvudteman och underteman. Resultatet är strukturerat och redovisas 

med dessa teman som huvud- och underrubriker. 

 

Tabell 3: Huvudteman och underteman 

Huvudteman Underteman 

Kroppsbild Acceptans till sin nya förändrade kropp  

Att visa sig naken framför någon annan 

 

Partnerskap Partnerns reaktion 

 

Sexualakten Stomins påverkan på lusten 

Oro för att stomin skall läcka, lukta eller låta 

under stunder av intimitet 

Förberedelser och strategier inför 

sexualakten 

 

Kroppsbild  

Acceptans till sin nya förändrade kropp  

Sammanställning av resultatet påvisar att efter genomförd stomioperation upplevde 

patienterna stor kroppslig förändring. För många var det extremt svårt att förlika sig med sin 

kropps förändrade utseende. De upplevde stomin som ful, något som bör hållas hemligt och 

inte visas upp för andra människor. Stomin ansågs av några som en skändning mot kroppens 

fysiska utseende och som ett utomstående objekt som endast var fäst vid deras kropp. De 

ansåg denna konstgjorda del som förödmjukande och förnedrande och hade svårt att acceptera 

den som en del av den egna kroppen (Dázio et al 2009, Manderson 2005, Notter & Burnard 

2006, Persson & Hellström 2002, Sinclair 2009). 

 

Att se sin kropp för första gången efter stomioperationen var chockartat för många. Trots att 

svullnaden avtog, blåmärken bleknade med tiden och ärren förbättrades uppgav de flesta att 

den första bilden ändå stannat kvar med dem (Notter & Burnard 2006). Att se sig själv som ett 

”missfoster” och förstörd för livet uttrycks i Sinclairs (2009) studie. Många kvinnor 
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rapporterade även om en omedelbar känsla av minskad kvinnlighet då deras kroppar vanställts 

i och med stomin (Notter & Burnard 2006). 

 

Deltagarna i studien av Honkala och Berterö (2009) upplevde sig mindre värda som kvinnor i 

jämförelse med ”friska” kvinnor utan stomi. De kände sig obekväma med vetskapen om att 

det kom ut avföring genom hålet i deras buk, avfall som vår kultur uppmanar oss att dölja. 

Kvinnorna uppgav att de kände sig ”orena” vilket ledde till lågt egenvärde och rädsla för att 

inte duga. Denna negativa självbild medverkade till att kvinnorna undvek situationer där de 

blev exponerade.  

 

Då stomin kunde synas genom kläderna tillät sig inte kvinnorna att klä sig i vissa klädesplagg. 

Då rymliga kläder valdes framför mer kroppsnära och moderiktiga upplevde många kvinnor 

att deras kvinnliga former inte exponerades, vilket inkräktade ännu mer på deras kvinnlighet. 

Detta ledde till ilska och känslomässigt lidande (Honkala & Berterö 2009, Manderson 2005, 

Sinclair 2009). En kvinna beskrev att hon kände sig sexuellt oattraktiv på grund av sin klädsel 

eftersom hon inte kunde bära sina favoritkläder, tighta och korta. Hon ansåg att kläder var en 

stor del av hennes sexuella uttryck och när hon nu saknade detta uttryckssätt påverkade det 

hennes syn på sig själv (Manderson 2005).  

 

Att visa sig naken framför någon annan 

Obekvämligheten att visa dig naken inför någon annan när du inte känner dig bekväm i din 

egen kropp, beskrev flera av deltagarna, och sätten till att dölja stomin för sin partner var 

många (Manderson 2005, Notter & Burnard 2006, Ramirez et al 2009). En kvinna bar alltid 

nattlinne i sängen medan en manlig deltagare skylde sin stomi bakom ett brett skärp. Dessa 

planerade strategiska inslag för att gömma sin stomi vid nakenhet underbyggde ytterligare 

känslan av att vara sexuellt oattraktiv (Manderson 2005). Endast få kvinnor i Mandersons 

(2005) studie upplevde sig bekväm med nakenhet tillsammans med sin partner.  

Kvinnorna beskrev komplexa strategier som de utvecklat för att dölja sina kroppar inför sin 

partner. Genom att släcka lampor, stänga badrumsdörren samt investera i speciella 

underkläder som kunde bäras i sängen kunde kvinnorna dölja det skamfyllda (Notter & 

Burnard 2006). 

 

Dázio et al (2009) underströk att även män genomgick chock och stort lidande när kroppens 

utseende förändrades i och med stomi. Sorgen uttrycktes mer privat än hos kvinnorna och 
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männen grät helst inte offentligt. Maskulinitet och manlighet präglas av bilden av en stark och 

motståndskraftig kropp. Då stomin hotar denna bild genom att kroppen förändras upplevde 

många män att de miste sin maskulina identitet, kände sig svaga och i många fall som en 

börda för sin familj (Dázio et al 2009, Persson et al 2004).  

 

Partnerskap 

Att ha en stomipåse med avföring i ses av många bärare och deras partners som en inkräktare 

i det sexuella samlivet. Påsen gör sig alltid påmind och är påträngande vid stunder av intimitet 

(Manderson 2005). En vilja att dölja stomipåsen för andra människor är något deltagarna i 

studierna delar (Carlsson et al 2001, Dázio et al 2009, Honkala & Berterö 2009, Manderson 

2005, Notter & Burnard 2006, Persson & Hellström 2002, Persson et al 2004, Ramirez et al 

2009, Sinclair 2009). Att stå med en påse avföring på magen framför sin partner underbyggde 

en känsla av förnedring och total osexighet (Persson & Hellström 2002, Manderson 2005).  

 

Partnerns reaktion  

En partner till en kvinna med stomi försökte försäkra henne om att han fortfarande såg henne 

som attraktiv, att stomin inte förändrat detta och att den inte spelade någon roll. Trots detta 

var kvinnan ändå djupt generad över sin situation och undvek att visa sig naken inför sin man. 

En annan partner till en stomiopererad kvinna menade på att han inte ens tänkte på att påsen 

fanns där, att den inte alls utgjorde ett problem. Kvinnan själv kunde dock inte släppa tanken 

på sin stomi och ansåg det hela inte lika problemfritt som sin partner. I vissa relationer var 

stomin något som bara fanns där, något som partnern inte gav uppmärksamhet till utan 

ignorerade helt (Manderson 2005). 

 

En kvinnlig partner beskrev att makens stomi definitivt utgjorde en stor påverkan även på 

hennes liv, men hon underströk att det var viktigt med en positiv attityd och att hon ändå 

kände tacksamhet gentemot stomin då den räddat makens liv (Manderson 2005).  

Alla upplevde inte stöd från sin partner. Anledning till detta kunde vara partnerns svårighet att 

acceptera kroppens ändrade utseende men även att den stomibärande partnerns personlighet 

påverkats i och med stomioperationen. Känslor som ilska och sorg hos den stomibärande 

påverkade även partnern. Dessa faktorer utgjorde hinder för partnern att vara stödjande. Att få 

en stomi innebar påfrestningar för båda parter i förhållandet. Ett stabilt och kärleksfullt 

förhållande bör således klara den nya ansträngda situationen bättre (Persson et al 2004). 



13 
 

Vissa partner kämpade med att försöka anpassa sig till stomin och sin älskades förändrade 

kropp. Att de faktiskt tyckte att stomin var äcklig höll vissa för sig själva (Persson et al 2004), 

medan andra uttryckte sin avsky och således förpassade sin partner till att sköta sin 

kroppsvård i avskildhet (Notter & Burnard 2006). För en del blev den kroppsliga förändringen 

så påtaglig för partnern att paren separerade. 

 

Sexualakten  

Stomins påverkan på lusten 

För de flesta utgjorde stomin ett generande och besvärligt hinder vid sexuell aktivitet. Stomin 

innefattar ingen viljestyrd muskel och personen kan således inte kontrollera sina tömningar. 

Detta medför att när som helst under samlaget kan påsen fyllas med varm avföring, göra ifrån 

sig obekväma ljud och lukt (Manderson 2005, Persson & Hellström 2002, Ramirez et al 

2009). Att hela tiden oroa sig för de här sakerna, att känna sig smutsig och mindre attraktiv, 

kunde leda till minskad sexuell lust och att stomibäraren förträngde sina sexuella behov 

(Manderson 2005, Persson & Hellström 2002). Sexuell lust handlar till stor del om att hänge 

sig, vilket förutsätter att personerna känner sig bekväma i sina egna kroppar. För stomibärarna 

kunde det vara svårt att ”koppla bort” tanken på stomin under sexualakten vilket ledde till ett 

icke fungerande och osäkert sexualliv (Manderson 2005, Persson & Hellström 2002). Att gå 

på toaletten och göra sina behov är något vardagligt och naturligt men inget man skyltar med 

för andra utan håller privat för sig själv. Att känna sig fräsch och ren är viktiga aspekter vid 

den sexuella akten och när då avföring blir en del av den uppstår komplexa lustrelaterade 

problem. Sex och avföring går helt enkelt inte ihop (Manderson 2005, Persson & Hellström 

2002, Persson et al 2004).  

  

Oro för att stomin skall läcka, lukta eller låta vid stunder av intimitet  

För att kunna ha en fungerande intim relation med sin partner krävs stor trygghet och tillit i 

relationen. Förlorad kroppskontroll påverkar sexlivet och utgör hinder för njutning och 

intimitet. Stomin beskrevs av många som en inkräktare i sovrummet som motarbetade den 

sexuella njutningen (Manderson 2005).  

 

För personer med stomi var rädsla för överraskande ljud, lukter och läckage vanliga aspekter i 

sexuallivet. Att inte kunna slappna av, lita på sin kropp och således hänge sig vid intima 

stunder var vanliga hinder för dessa personer (Manderson 2005, Notter & Burnard 2006, 

Ramirez et al 2009). Själva rädslan för att påsen skulle lossna eller läcka under sexualakten 
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var ofta värre än om situationen verkligen skulle inträffa. Denna medvetenhet om att ”det kan 

hända” utgjorde ett stort hinder för att stomibärarna skulle kunna slappna av och njuta 

(Manderson 2005, Persson & Hellström 2002).   

 

För en del stomibärare sjönk känslan av mänskligt värde och de liknade sig själva och sitt liv 

såsom djurs. Människor skall kunna kontrollera sina kroppsliga funktioner, tvätta sig, hålla sin 

avföring, inte lukta offentligt eller släppa sig. Med en stomi blev så detta omöjligt att 

upprätthålla. I deras egna ögon skiljde de sig inte nämnvärt från ett vilt djur och dess 

karaktäristiska odör (Notter & Burnard 2006).  

 

Ljudet från gaserna var ett generande obehag som påverkade de stomibärandes sexualliv 

negativt. Att helt plötsligt ge ifrån sig ”pruttande ljud” under sexualakten förklarades av 

många som skamfyllt, pinsamt och avtändande. Att ”släppa sig” är normalt men tabu 

offentligt och speciellt under intima stunder. Således underbyggdes ytterligare känslan av att 

vara onormal och annorlunda (Persson & Hellström 2002, Notter & Burnard 2006).  

 

Förberedelser och strategier inför sexualakten  

Borde jag verkligen äta det här? Jag kanske kommer att vilja ha sex ikväll! Detta var vanliga 

frågor och funderingar för stomibärarna att ta ställning till inför en eventuellt stundande intim 

situation. För att minimera gasljud från stomin och att den fylldes med avföring under 

sexualakten planerade många stomibärare vad de åt och hur mycket under dagen. Vissa 

födoämnen ger mer gaser än andra, men vilka födoämnen som ger dessa gaser är högst 

individuellt. Genom att minska på matintaget innan en eventuell sexualakt blev risken för att 

påsen skulle fyllas under akten mindre och således kunde detta hjälpa stomibäraren att känna 

mer trygghet (Carlsson et al 2001, Persson et al 2004). Ofta valdes en mindre stomipåse inför 

sexualakten för att inte vara i vägen samt då den var lättare att skyla. Denna påse fylldes dock 

fortare av gaser och avföring (Carlsson et al 2001, Manderson 2005). 

Många stomibärare upplevde inte sig själva som åtråvärd då de kände sig oren och ofräsch. 

Många hade svårt att förlika sig med att ha avföringen i en påse fram på magen och dess 

karaktäristiska doft. Av rädsla för att även partnern skulle finna dem ”äckliga” var de noga 

med att duscha och byta till en ren och tom påse före intimitet (Honkala & Berterö 2009, 

Manderson 2005, Ramirez et al 2009). 

För många stomibärare var det viktigt att skyla sig vid intima stunder då stomin sågs som en 

ful onaturlig del av kroppen. Vissa såg stomin enbart som något ”ditsatt”, något som inte 
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hörde till deras kropp. Att skyla stomin blev en del av det sexuella samlivet, för många en 

nödvändig förberedelse för att kunna hänge sig. Både män och kvinnor skylde stomin för att 

upplevas mer tilltalande inför sin partner (Manderson, 2005, Notter & Burnard, 2006, 

Ramirez et al 2009). I Ramirez (2009) studie förklarade deltagarna att de under sexualakten 

även skylde stomin för sin egen del och inte bara för partnerns. Att släcka lampan var en 

sådan strategi för att undvika att se stomin. Maskering skedde även med hjälp av olika 

nattkläder/underkläder, handdukar, breda skärp och gördlar. Skärpen och gördlarna fungerade 

även som en sorts säkerhetsanordning då de hjälpte till att hålla stomin på plats och minskade 

risken för läckage. För en stomibärare blev nakenhet inte ett lika naturligt inslag av 

sexuallivet längre (Manderson, 2005, Notter & Burnard, 2006, Persson & Hellström 2002, 

Ramirez et al 2009).  

 

Många uttryckte oro för att skada sin stomi under samlag, att den skulle lossna eller göra ont. 

Stomipåsen utgjorde ett fysiskt hinder som försvårade vissa samlagsställningar. Att ligga 

mage mot mage kunde leda till obehag då påsen kom i kläm (Manderson 2005, Persson & 

Hellström 2002). Många stomibärare föredrog ställningar från sidan eller bakifrån oavsett om 

kvinnan eller mannen var bärare. Denna ställning utgjorde inte någon påverkan på stomin och 

beskrivs av en del deltagare som fördelaktig då stomin inte får en central roll i akten 

(Manderson 2005, Ramirez et al 2009).   

 

Majoriteten av deltagarna i studierna uppgav att deras sexualliv förändrats till det negativa 

efter deras stomioperation (Carlsson et al 2001, Dázio et al 2009, Honkala & Berterö 2009, 

Manderson 2005, Notter & Burnard 2006, Persson & Hellström 2002, Persson et al 2004, 

Ramirez et al 2009, Sinclair 2009). Endast ett få antal deltagare uppgav att deras sexualliv inte 

påverkats alls eller i vissa fall till och med förbättrats efter operationen. Deltagare beskrev sitt 

sexualliv som en ytterst liten del av livet och således utgjorde stomin minimal påverkan. 

Stomioperationen blev för vissa en räddning från svår sjukdom som många gånger länge 

påverkat deras sexualliv. Efter operationen fanns det utrymme för att åter igen närma sig 

varandra sexuellt och i och med detta förbättrade stomin sexuallivet (Manderson 2005, 

Ramirez et al 2009). 

 

Kvalitetsgranskning 

De valda artiklarna granskades utifrån den metodologiska aspekten datainsamling genom att 

författarna djupgående studerade artiklarnas intervjumetod för att således identifiera särskilda 
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skillnader som skulle kunna ha en betydande påverkan på resultatet. I tre artiklar användes 

ostrukturerade intervjuer (Manderson 2005, Person et al 2002, Sinclair 2009). I fyra artiklar 

användes istället semistrukturerade intervjuer (Carlsson et al 2001, Dázio et al 2009, Notter & 

Burnard 2006, Ramirez et al 2009) medan en artikel underbyggde sitt resultat genom 

explorativ gruppintervju (Persson et al 2004). I en artikel (Honkala & Berterö 2009) framgick 

inte intervjuförfarandet tydligt. 

  

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur personer som lever i parförhållande upplever sitt 

sexualliv efter stomioperation samt vilka strategier de använder sig av för att få det att 

fungera. Resultatet redovisas som följande huvudteman: kroppsbild, partnerskap och 

sexualakten. I resultatet framkom det att personer med stomi hade svårt att acceptera sin 

kropps förändrade utseende efter stomioperation. Att se sin kropp för första gången efter 

operationen var chockartat och många uppgav en känsla av vanställdhet. Kvinnliga deltagare 

jämförde sig med friska kvinnor utan stomi och beskrev att de kände sig mindre värda än 

dessa. Många stomibärande kvinnor uppgav också att stomin inkräktade på deras sätt att klä 

sig kvinnligt och således försvårade den nya klädstilen möjligheten att visa upp sin kvinnliga 

sida. Att stomin påverkade manligheten beskrevs av flera av deltagarna. På grund av stomin 

upplevde de sig själva som svaga och således uppstod en känsla av förlust utav deras 

maskulina identitet. Både stomibärande män och kvinnor skylde sin stomi på olika sätt vid 

sexuell aktivitet. En påse med avföring på magen underbyggde en känsla av förnedring och 

osexighet. Partner till stomibärare upplevde stomins påverkan på det sexuella samlivet på 

olika sätt, dock var alla stomibärare överens om att stomin utgjorde en påverkan för deras 

egen del. Trygghet till sin partner beskrevs som en förutsättning för en fungerande intim 

relation. Att känna sig smutsig och ofräsch var hinder både för den sexuella lusten som inför 

sexualakten. Stomibärarna hade svårt att hänge sig till den sexuella akten då de kände sig 

obekväma i sina egna kroppar. Ljudet från gaserna upplevde många som pinsamt och 

avtändande vilket medförde att flera stomibärare planerade sitt matintag inför en eventuell 

intim stund, allt för att minimera risken för stomins ”pruttande ljud”. Vid intima stunder 

skylde stomibärarna stomin både för sin egen och för partnerns del och maskeringen 

fungerade även som säkerhetsanordning för att minska risken för läckage. Stomibärarna 

föredrog samlagsställningar som inte utgjorde ett tryck mot stomin, detta för att undvika 
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obehag och läckage. Majoriteten av deltagarna uppgav att deras sexualliv förändrats till det 

negativa efter stomioperation.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet påvisade en tydlig förändring av kroppsuppfattningen efter stomioperation vilket i 

sin tur utgjorde en betydande påverkan på stomibärarnas sexualliv. Författarnas syfte var att 

sammanställa hur denna påverkan yttrade sig samt identifiera vilka strategier som användes 

av stomibärarna för att sexuallivet skulle fungera. Författarna till litteraturstudien är väl 

medvetna om att det finns många olika aspekter som kan påverka sexuallivet, inte enbart 

operationen som genererat en stomi. Bakomliggande orsaker som tidigare erfarenheter, ålder, 

bakomliggande sjukdom samt sexuell läggning kan utöva påverkan på sexuallivet. Då 

författarnas syfte inte var att identifiera dessa olikheter utan finna generaliserbara likheter 

fokuserade författarna att på ett tydligt och målande sätt återge meningsfullt material kopplat 

till det ursprungliga syftet. Den förändrade kroppsuppfattningen går som en röd tråd genom 

alla kategorier och förefaller för författarna till denna studie vara grunden till stomibärarnas 

förändrade sexualliv. 

 

Många deltagare beskrev att de såg sig själva som ”missfoster” både gällande utseende och då 

de mist kontrollen över en av sina mest naturliga funktioner (Manderson 2005, Sinclair 2009). 

Detta styrks även av Nilsen Aae (2002) som berör individens identitetsförlust då denne mister 

en del av sin integritet och kontroll genom att inte längre vara kontinent. Även Manderson 

(2005) understryker denna känsla av att som vuxen inte längre vara kontinent och nämner det 

socialt oacceptabla i det. Författarna har genom djupgående studier av det material som ligger 

till grund för uppsatsen många gånger stött på värdighetsaspekten och det socialt oacceptabla i 

att vara inkontinent. Våra toalettbesök och vår avföring hör till det privata och något vi 

normalt inte exponerar för andra. När således dessa högst privata angelägenheter inte längre 

går att skyla uppstår en stark konflikt med den egna kroppen (Junkin & Beitz 2005, 

Manderson 2005, Persson et al 2008). Att alltid ha sin avföring i fokus genom stomin på 

magen leder till komplexa lustrelaterade problem. Persson och Hellström (2002), Persson et al 

(2004) och Manderson (2005) berör alla det faktum att sex och avföring är en försvårande 

kombination. Detta framhävs även av Junkin och Beitz (2005) som understryker att den 

sexuella hälsan är livsviktig för vår livskvalitet och när då stomin blir en faktor som stör den 

sexuella hälsan utgör den ett mänskligt lidande. Persson et al (2008) påvisar även att faktorer 

som avsky och äckel över sin egen förändrade kropp utgör påverkan på den sexuella lusten. 
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Hulter (2004) och Junkin och Beitz (2005) framhäver sexualitetens hälsosamma påverkan på 

våra liv. Hulter (2004) sätter även sexualiteten i ett annat perspektiv genom att förklara den 

som en källa till sorg, smärta och besvikelse, något som litteraturstudiens författare efter att ha 

sammanställt resultatet har en stor förståelse för.  

 

Många stomibärare beskrev en förlust av sin egen sexuella dragningskraft vilket påverkade 

synen på sig själv som åtråvärd, detta ledde till en osäkerhet och rädsla vid och under stunder 

av intimitet. Partnerns reaktion och stöd underbyggde stomibärarens syn på sig själv som 

sexuell person (Black 2004, Mandersson 2005, Persson et al 2004). Utifrån resultatet vill 

litteraturstudiens författare påstå att i en relation utan stöd från sin partner samt/eller ett 

tydligt avvisande beteende ledde till ett havererat sexualliv dem emellan. En motsats kan ses i 

de relationer där stöd från partnern fanns och stomin fick ta plats men inte övertaget och 

således kunde sexuallivet existera. Persson et al (2004) understryker vikten av ett kärleks- och 

respektfullt förhållande vilket kan klara nya ansträngda situationer i sexuallivet bättre. 

Partners till stomibärare uttryckte att de själva även påverkades av sin partners negativa 

självbild och avsky för sin stomi.  

 

Resultatet påvisar att stomibärande personer ofta förtränger sina sexuella behov då de känner 

sig smutsiga och oattraktiva (Manderon 2005, Persson & Hellström 2002). Även Nilsen Aae 

(2002) skriver om rädslan av att bli avvisad på grund av sin förändrade kropp. Möjligen 

kunde författarna till denna litteraturstudie skönja en koppling mellan ett gott självförtroende 

innan stomioperationen och påverkan på sexuallivet efter. Detta kunde ses som ett redskap att 

lättare återuppta sitt sexualliv eller behålla ett redan fungerande. 

 

Då sjuksköterskan i mötet med patienten inte vet vilken sexuell historia eller vilken 

individuell syn patienten har på sin sexualitet är det av stor vikt att som professionell våga ta 

initiativ till att diskutera sexualrelaterade frågor. Sjuksköterskan ska genom ett tillåtande 

klimat och utan värderingar möta patienten på dennes nivå och således utgöra kopplingen 

mellan det högst privata och behovet av professionell vägledning. Om detta skriver Persson et 

al (2008) och understryker vikten av att skapa en god vårdrelation mellan patient och 

sjuksköterska. Vårdpersonal med stor kunskap inom ämnet och som är väl förtrogen med att 

ge sexuallivsinformation uppfattas som trygg och pålitlig (Black 2004, Notter & Burnard 

2006, Sinclair 2009). Författarna till denna litteraturstudie vill påstå att personer som besitter 

kunskap inom ett ämne har en tydligare förmåga att förklara sitt ämne på olika nivåer. En väl 
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påläst sjuksköterska bör därför ha lättare att anpassa sin information till just den individ den 

har framför sig. Eide och Eide (2005) uttrycker att god kommunikationsförmåga är ett 

arbetsredskap sjuksköterskan förfogar över och som är en förutsättning för god omvårdnad. 

Både Burnard (2003) och Eide och Eide (2005) medger att kommunikationsförmåga är svår 

att läsa sig till men kan tränas upp genom praktisk tillämpning. Även erfarenhet bör nämnas 

som en faktor som hjälper till att bättre tolka andra personer. Då den allmänna uppfattningen 

bland deltagarna i studierna som underbygger resultatet var att allmänsjuksköterskan endast 

gav bristfällig sexuell information (Notter & Nurnard 2006, Person et al 2004, Sinclair 2009) 

drar författarna till denna litteraturstudie slutsatsen att allmänsjuksköterskan i viss mån saknar 

både erfarenhet och tillräcklig kunskap i ämnet.  

 

Genom att tömma eller byta påse till en tom och ofta mindre påse förberedde sig många 

stomibärare inför sexualakten. För att minimera gasljud från stomin under sexualakten 

planerade även stomibärarna sitt födointag som en förberedelse. Påsen skyldes på olika sätt 

för att ta så liten plats under sexualakten som möjligt. Inför en eventuell sexualakt genomgick 

majoriteten av stomibärarna noggranna förberedelser och således kunde litteraturstudiens 

författare skönja att utrymme för spontanitet inte existerade för stomibärarna och dess 

partners. Författarna till denna litteraturstudie kunde även se en skillnad mellan stomityp 

relaterat till oro för läckage under sexualakten. Många stomibärare utryckte förtvivlan över 

läckageproblemen, speciellt de personer som genomgått en ileostomioperation. I inledningen 

beskriver Nilsen Aae (2002) och Persson et al (2008) att en ileostomi tömmer tarmen 

kontinuerligt, avföringen är tunnflytande och personen upplever ofta att gaser och läckage är 

ett stort problem. Att hela tiden oroa sig för läckage, känna sig smutsig och inte på något sätt 

kunna kontrollera sina tömningar, inte ens under ett samlag, påpekade Manderson (2005) och 

Persson och Hellström (2002) som ett stort problem för lusten. Vidare påstår Manderson 

(2005) och Persson och Hellström (2002) att för stomibärare är det näst intill omöjligt att 

”koppla bort” tanken på stomin under sexualakten.  

 

Att inte helt fritt och obehindrat kunna hänge sig under den sexuella akten beskrev deltagarna 

i Manderson (2005), Notter och Burnard (2006) och Ramirez et al (2006) studier. Att inte 

kunna slappna av eller kunna lita på sin kropp hindrade stomibärarna att fullständigt ägna sig 

åt den sexuella njutningen. Många uttryckte även oro för att stomin kunde skadas, lossna eller 

göra ont under samlaget. Vissa samlagsställningar beskrevs som smärtsamma och stomipåsen 

utgjorde således ett försvårande fysiskt hinder (Manderson 2005, Persson & Hellström (2002). 
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Författarna till litteraturstudien vill påstå att en stomibärare oavsett acceptans av sin stomi 

alltid kommer att påminnas om sin förändrade kropp under sexualakten. Till skillnad från 

andra eventuella kroniska sjukdomar utgör stomin en påverkan både fysiskt, psykiskt och 

emotionellt. Alla tre komponenter viktiga beståndsdelar för den sexuella människan.  

 

Alla artiklar som valdes ut till resultatet har studerat heterosexuella personer eller par. 

Litteraturstudiens författare kan inte utesluta att homosexuella personer eller par inte skulle 

kunna uppge liknande upplevelser men detta är endast ett antagande. Författarnas 

litteratursammanställning bör kunna användas av sjuksköterskan för information även till 

homosexuella personer men mer ingående forskning i ämnet är att föredra. Vid 

litteratursökningen stötte författarna endast på en studie där sexualitet, stomi och 

homosexualitet studerats. Då denna artikel enbart byggde på en deltagares känslor och 

upplevelser valde författarna att inte inkludera denna till resultatet då författarna ansåg att den 

inte kunde anses som generaliserbar. Litteraturstudiens författare anser att det finns ett 

forskningsglapp i ämnet relaterat till homosexuella personer och vidare forskning behövs. Till 

viss del berörde de utvalda artiklarna personer som inte levde i parförhållande men då 

majoriteten av materialet underbyggdes av de som levde i parförhållande valde författarna 

medvetet denna inriktning. Författarna till denna litteraturstudie vill dock påstå att det 

sammanställda materialet även kan vara till nytta för personer utanför parförhållande. 

Sjuksköterskan bör således inte utesluta dessa personer i sexuallivsinformationen då en person 

som inte lever i ett parförhållande ändå kan ha ett aktivt sexualliv eller stå inför ett nytt 

förhållande.  

 

Kvalitetsgranskning 

Under metoddelens dataanalys genomförde författarna en kvalitetsgranskning av artiklarnas 

intervjumetoder och skillnader i intervjuförfarande kunde påvisas. En ostrukturerad intervju 

präglas av ett fritt förhållningssätt till ämnet utan på förhand fastställda frågor. I den 

semistrukturerade intervjun däremot finns där istället ett fastställt tema och vanligtvis även en 

intervjuguide med frågor som intervjuaren vill ha svar på (Olsson & Sörensen 2007). Tre av 

de valda artiklarna förelågs av ostrukturerade intervjuer (Manderson 2005, Person et al 2002, 

Sinclair 2009) medan fyra artiklars datainsamling genomfördes semistrukturerat (Carlsson et 

al 2001, Dázio et al 2009, Notter & Burnard 2006, Ramirez et al 2009). Gemensamt för de 

ovan nämnda artiklars intervjumetoder var dock att de genomfördes på sådant sätt att 

deltagarnas känslor och uttryck fick stort utrymme, något författarna ser som en styrka för 
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syftet och resultatdelen i denna litteratursammanställning. I artikeln av Honkala och Berterö 

(2009) framgick inte intervjuförfarandet tydligt men efter djupgående analys av artikelns 

metoddel kunde författarna till denna litteraturstudie se liknelser med ett semistrukturerat 

intervjuförfarande då vissa redan förutbestämda frågor redovisats. I Manderson (2005) 

genomfördes datainsamlingen på två olika sätt. Ostrukturerade intervjuer genomfördes med 

18 deltagare medan 14 deltagare istället fick svara på ett frågeformulär då intervju inte var 

geografiskt genomförbart. Detta förfarande kan eventuellt ha gett en påverkan på slutresultatet 

då ett frågeformulär inte genererar samma nyanser och djup som intervjuer. Kvalitativa 

forskningsintervjuer beskriver intervjupersonernas livsvärld tydligt samt deras erfarenheter 

och uppfattningar om den nya livssituationen med stomi, något som inte lika väl kan 

genereras genom frågeformulär. I Olsson och Sörensen (2007) understryks att den kvalitativa 

forskningsintervjuns mål är att få nyanserade beskrivningar ur de intervjuades livsvärld. I en 

av artiklarna framgick det att datainsamlingen skett genom explorativ gruppintervju (Persson 

et al 2004), något som skulle kunna ses som både en styrka och en svaghet. Vid gruppintervju 

skulle informanternas personliga åsikter eventuellt kunnat påverkas utav annan 

gruppdeltagare men gruppen skulle även kunna utgöra en trygghet då deltagarna delar 

liknande upplevelser och således öppnat upp för en givande diskussion. Författarna till denna 

litteraturstudie anser att intervjumaterialet i artikeln av Persson et al (2004) med gruppintervju 

som intervjumetod motsvarar förutbestämda kvalitetskriterier för denna litteraturstudie, men 

bör ändå beaktas med viss reservation. I en intervjusituation är det av betydelse att 

intervjuaren inte påverkar eller överför sina egna tankar till den person som intervjuas (Olsson 

& Sörensen 2007). I fallet med gruppintervjun torde det kunna funnits en förestående risk att 

en viss gruppdeltagares åsikt och känsla blivit en allmän uppfattning och således skulle 

nyanser av känslor eventuellt kunnat missas. Forsberg och Wengström (2008) beskriver detta 

fenomen som en uppstådd gruppdynamik som kan leda till att avvikande åsikter tystas ner.           

 

Vi som författare till denna litteraturstudie anser att den semi- och ostrukturerade formen av 

intervjuer var fördelaktig för denna litteraturstudies syfte då det gav deltagarna förutsättningar 

till att prata om problemområden som dem själv ansåg viktiga och inte de problem forskarna 

själv antog att deltagarna skulle beröra.   

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att sammanställa hur personer som lever i ett parförhållande upplever 

sitt sexualliv efter stomioperation samt vilka strategier de använder sig av för att få det att 
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fungera. Då det redan fanns en mängd tidigare forskning inom området valdes litteraturstudie 

och således kan det nya sammanställda resultatet ses som en styrka. En litteraturstudie tillför 

kanske inte en mängd ny kunskap som vid andra empiriska studier eftersom området redan är 

utforskat. Däremot sammanfattas kunskapen och blir på så sätt lättöverskådlig (Axelsson 

2008). I detta fall hade även en empirisk studie passat syftet då intervjuer hade genererat 

djupare insikt inom området. Författarna avslog dock detta utförande då det skulle vara för 

tidskrävande. 

 

Litteratursökningen genererade ett stort antal träffar (se tabell 1 och 2), men flera av artiklarna 

återkom i de aktuella databaserna. Resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut om valet av 

databaser hade varit ett annat. Databaserna som valdes, PubMed och Cinahl, ansågs bäst 

lämpade för litteraturstudiens syfte eftersom de täcker områden inom omvårdnadsforskningen 

såsom medicin och omvårdnad. Sökorden testades och förändrades något under 

litteratursökningen för att hitta kärnan av de artiklar som svarade mot syftet.  Begränsningar 

gjordes under databassökningen för att minska antal träffar och således få en hanterbar mängd 

material. Då aktuellt forskningsresultat eftersträvades exkluderades artiklar äldre än tio år. För 

att ytterligare säkra betydelsefull forskning valde författarna att göra en utökad manuell 

sökning utan åldersbegränsning. Endast ett litet antal nya artiklar framkom genom detta 

förfarande och författarna valde att inkludera en av dessa till studiens resultatdel då denna 

artikel kunde svara mot syftet och betraktades som aktuell med endast ett år ifrån 

åldersbegränsningen. 

 

Sju av artiklarna som valdes ut för att underbygga resultatet hittades via databassökningarna 

medan två artiklar hittades i de valda artiklarnas referenslistor samt i litteraturöversikter. 

Enligt Axelsson (2008) är detta förfarande godtyckligt för litteratursökning då författarna 

lättare kan återfinna material som passar mot syftet. Risken med detta förfaringssätt är dock 

en alltför medveten styrning som i sin tur skulle kunna påverka resultatet. De nio artiklar som 

författarna valde ut och använde till resultatet baserades på kvalitativa intervjuer där 

deltagarna eller deras partner beskrev upplevelsen av att leva med stomi och dess påverkan på 

sexualiteten. 

 

Författarnas fokus har legat på att finna kvalitativ forskning då de ansåg att den bäst kunde 

svara mot syftet. Kvantitativa studier gav inte den ingående beskrivning författarna eftersökte 

och uteslöts därför. Alla artiklar som valdes innehöll citat som på ett målande sätt beskrev 
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deltagarnas upplevelser och känslor, något författarna ansåg bidrog till att litteraturstudien 

fick en förhållandevis nyanserad insikt inom ämnet. Artiklar utan abstract valdes medvetet 

bort av författarna och kan således ses som en begränsning som eventuellt kan ha påverkat 

resultatet då artiklar inom kvalitativ forskning inte alltid har abstract (Axelsson 2008). 

Artiklar av betydelse utan publicerade abstract kom därför inte författarna tillhanda. 

 

Sökningarna i de olika databaserna med sökordskombinationerna upprepades vid två tillfällen 

med fyra veckors mellanrum. Då samma titlar uppkom bedömde författarna att ytterligare 

relevanta artiklar inte tillkommit och mättnad hade uppnåtts. De artiklar som inte fanns 

tillgängliga i fulltext beslutade författarna att beställa då ekonomi inte fick utgöra en påverkan 

på resultatet. Av de åtta artiklar som beställdes användes tre i resultatet medan de övriga fem 

uteslöts då de inte svarade mot syftet. Databassökningarna begränsades även till människor 

och att inte innefatta andra språk utöver svenska och engelska, detta på grund av författarnas 

bristande språkkunskap och en nödvändighet för att informationen inte skulle kunna 

misstolkas. Resultatet underbyggs av nio artiklar men det kan inte uteslutas att resultatet 

kunde blivit mer ingående om fler artiklar valts. På grund av tidsmässig begränsning fick 

författarna känna sig nöjda med dessa nio utvalda artiklar.  

 

Artiklarna som valdes kom från olika delar av världen, vilket torde kunna vara en styrka men 

även en svaghet. En svaghet för att människor från olika kulturer kan se på sexualitet på olika 

sätt, en styrka för att alla människor föds och dör med sexualiteten. Vid 

resultatsammanställningen kunde författarna inte utröna några kulturella skillnader och 

således ansåg författarna att sammanställningen av resultatet är generaliserbart. Ett forskarpar 

återkom i två av artiklarna. Att välja artiklar med samma forskare till resultatet skulle kunna 

ses som en svaghet. Då båda artiklarna tillförde värdefullt material till resultatet valde 

författarna ändå att inkludera de båda.  

 

Författarna gjorde en självständig bedömning av varje artikel med utgångspunkt på syfte, 

metod och resultat. Då författarna jämförde sina fynd visade det sig att artiklarna bedömts 

likvärdigt, dock med ett undantag vilket diskuterades mellan författarna tills en gemensam 

slutsats kunde dras. Artiklarna strukturerades sedan som artikelmatris (se bilaga) för tydligare 

struktur inför sammanställning av resultatet (Forsberg & Wengström 2008).  
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Författarna anser att de stärkt trovärdigheten av resultatet genom noggrann analysering av de 

utvalda artiklarnas resultat. Båda författarna, var och en för sig, gjorde en övergripande analys 

över respektive artikels resultatdel. Vid denna genomgång använde sig författarna av 

överstyrkningspennor för att markera ut material betydelsefullt för syftet. Det färgmarkerade 

materialet granskades sedan tillsammans och delades in under olika huvudteman samt 

underteman. Viss data tycktes passa in under flera av dessa teman vilket försvårade 

författarnas resultatredovisning. Vid sammanställningen förelåg ingående diskussioner och 

genom detta kunde författarna enas om vilka delar av resultatet som skulle placeras var.  

 

Författarna har gjort ett medvetet val att benämna deltagarna som stomibärare och inte 

stomipatienter då studien berör aspekter utanför sjukhusmiljö. Det skulle eventuellt kunna 

finnas en annan benämning på personer med stomi, dock har författarna under studiens gång 

inte identifierat någon sådan.  

 

Slutord 

Sexualitet tillhör livets mest intima och privata sidor. Alla känner sig inte bekväma med att 

tala öppet om sin lust och sexualitet utan för detta krävs stor självövervinnelse men även stöd 

från sjukvården. Att sätta ord på sina problem kan vara svårt men kan underlättas genom att 

sjuksköterskan utan värdering vågar tala öppet med patienten om intimitet och sexualitet. 

Resultatet påvisar att majoriteten av stomibärarna anser att stomin utgör en negativ påverkan 

på deras sexualliv. Endast få uttrycker motsatsen. Genom att beskriva stomibärarnas praktiska 

strategier till ett fungerande sexualliv vill vi som författare öppna upp möjligheten för 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal att lättare möta dessa patienter i detta specifika ämne.  
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