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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En stomi påverkar flera aspekter av patienters liv och även partners till dessa 

patienter påverkas. En viktig aspekt är sexualiteten. Stomi och sexualitet är båda två 

tabubelagda ämnen vilket kan påverka hur patienters problem bemöts av vårdpersonal. 

Information är dock en viktig del i patientens återhämtning och sjuksköterskan måste kunna 

erbjuda detta. Katie Erikssons teori används som teoretiskt perspektiv i detta examensarbete. 

Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av sin sexualitet efter att ha fått en 

tarmstomi. Metod: Litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Två teman 

identifierades utifrån analysen; Sex och Attraktion. Utifrån de två temana identifierades 

därefter fyra stycken subteman. Under temat Sex fanns: Att vara begränsad i sitt sexliv samt 

Att vara nöjd utan sex. Under det andra temat Attraktion fanns: Att känna sig oattraktiv 

samt Att påverkas i nuvarande och bäva inför potentiella relationer.  Slutsats: Stomin 

ledde till såväl fysiska som psykiska förändringar kopplade till sexualiteten. Hantering av 

information behöver vara bättre för att patienten ska kunna anpassa sig till sin tarmstomi. 

Vårdpersonal bör ge en individanpassad vård där patienten inkluderas i hela vårdprocessen. 

Nyckelord: Hälsa, lidande, partnerrelation, patient, sex, upplevelser 
 



 

ABSTRACT 

Background: A stoma affects multiple aspects of patients’ life and the partners of these 

patients are also affected. One important aspect is sexuality. Stomas and sexuality are both 

taboo subjects which can affect how patients’ problems are being met by nursing staff. 

Information is however an important part of the patient’s recovery and nurses need to be able 

to provide it. Katie Eriksson's theory is used as the theoretical frame of reference in this 

degree project. Aim: The aim is to describe patients' experiences of their sexuality after 

getting an ostomy. Method: Literature study with descriptive synthesis. Results: Two 

themes were identified from the analysis; Sex and Attraction. Based on the two themes, four 

sub themes were identified. Under the theme Sex, there were: To be restricted in your sex life 

and to be happy without sex. Under the second theme, Attraction there was: To feel 

unattractive as well as To be affected in current and shudder at the thought of potential 

relationships. Conclusion: The stoma lead to physical as well as mental changes connected 

to the sexuality. The usage of information needs to improve for the patient to be able to adapt 

to the stoma. Healthcare professionals should provide care centred on the patient, where the 

patient is included through the entire process. 
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1 INLEDNING 

Vi har i vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning under sjuksköterskeprogrammet och på 

arbetsplatser vårdat flera patienter med tarmstomi men dessförinnan hade vi inte haft någon 

direkt kontakt med företeelsen. Det är många som får tarmstomi men det är ändå inte något 

som det talas öppet om. 

I den moderna världen med sociala medier blir människor allt mer öppna med sådant som 

tidigare varit privat. Människor har i många avseenden idag få spärrar för vad som är okej att 

dela med sig av till andra och inte. Avföring och tarmfunktion är dock bland de ämnen som 

fortfarande ses som tabubelagda. Men om någon har en tarmöppning på magen blir det 

plötsligt mycket svårare att hålla det hemligt. I en viss mån går det att dölja den nya 

kroppsöppningen och påsen som sitter över den. Kläder kan täcka och hjälpmedel har 

utvecklats långt men med en partner uppstår fler problem eftersom det förväntas en annan 

sorts öppenhet och intimitet.  

Utöver fysiska förändringar så kan det även vara svårt att se sig själv på samma sätt som 

innan operationen. Samlag ses av många som en självklar del i en hälsosam relation och 

sexualiteten är en viktig del av en persons identitet men hur påverkas detta av att ha en 

tabubelagd kropp? Sexualitet är ett ämne som lätt hamnar i skymundan inom vården. 

Vårdare vill inte tränga sig på men för att kunna erbjuda en holistisk vård är det viktigt att 

vara medveten om hela människan. 

Intresseområdet för detta examensarbetet kommer från ett förslag från Södertälje sjukhus 

som har önskat att få ökad kunskap kring patienters upplevelser av att ha stomi. 

 

2 BAKGRUND 

Det här avsnittet inleds med information om begrepp som är relevanta för förståelsen av 

examensarbetet: stomi och sexualitet. Vidare beskrivs tarmstomins inverkan på personen och 

sjuksköterskans ansvar utifrån tidigare forskning, lagar och styrdokument. Därefter beskrivs 

det teoretiska perspektivet som använts som en utgångspunkt, avsnittet avslutas med en 

problemformulering. I det här examensarbetet används begreppet patient för att beskriva 

personer med stomi, även om de bor hemma. Detta för att undvika förvirring med olika 

begrepp. 

2.1 Stomi  

År 2015 hade uppskattningsvis 43 000 personer i Sverige tarm- eller urostomi (Tandvårds- 

och läkemedelsförmånsverket, 2017). En stomi är en konstgjord öppning på buken där 

tarmen leds ut. Namnet härstammar från det grekiska ordet stoma som betyder ”mun” eller 

”öppning”. Stomin kan antingen vara tillfällig eller permanent beroende på vilket syfte den 

fyller (Persson, 2008). En temporär stomi anläggs ofta när tarmen behöver avlastas medan 

en permanent stomi anläggs när tarmens funktion gått förlorad till följd av en sjukdom 
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(Burch, 2013). De vanligaste orsakerna till att en person får tarmstomi är inflammatoriska 

tarmsjukdomar och tumörsjukdomar i tarmarna, till exempel ulcerös kolit respektive 

kolorektalcancer (Lundstam, 2008). En stomi kan inte skicka signaler som möjliggör en 

kontrollerad tarmtömning, vilket innebär att stomin är inkontinent. Därför används ett 

stomiförband som täcker öppningen för att samla upp avföringen. Det finns huvudsakligen 

två typer av tarmstomi: kolostomi och ileostomi. Vid en kolostomi blir ändtarmen och en del 

av tjocktarmen borttagen och tjocktarmsmynningen läggs ut genom bukväggen. Vid en 

ileostomi tas hela tjock- och ändtarmen bort och mynningen på tunntarmen läggs ut genom 

bukväggen. Placeringen av stomin har betydelse för konsistensen på avföringen. Om stomin 

är placerad tidigare på tarmen, som vid ileostomi, blir avföringen lösare och är stomin 

placerad längre fram på tarmen, som vid kolostomi, blir avföringen fastare (Persson, 2008).  

2.2 Sexualitet 

Termen sexualitet kan användas synonymt med en persons sexuella läggning – 

heterosexualitet, homosexualitet och så vidare - men den kan också användas med en 

bredare betydelse. Sexualiteten kan kopplas till fysiologiska, psykiska, spirituella och sociala 

aspekter såsom kön, utseende, tankar, beteenden, värderingar och relationer (Guthrie, 1999; 

Lewis & Bor 1994; WHO, 2006). Sexualiteten är en komplex och central del av människans 

identitet (Guthrie, 1999; WHO, 2006).  

Sexuellt välmående är av stor vikt för människans identitet, självförtroende; fysiska och 

psykiska hälsa. Det kan kopplas till hur människor upplever sina egna liv, särskilt den egna 

sexualiteten och relationer till andra. Välmående är mer än avsaknaden av problem; det 

berör bland annat självförverkligande, social integration samt förväntad och uppfylld 

potential hos kropp, sinne och miljö (Lee & Fenge, 2016). Sexualiteten är dock svår att 

definiera och det finns därför ingen helt klar bild om vad det är (Sheerin & McKenna, 2000). 

I en studie (Southard & Keller, 2008) där patienter tillfrågades om vad sexualitet betydde för 

dem framkom det att några av de viktigaste delarna var den sexuella akten, 

kroppsuppfattning, att känna sig maskulin/feminin, intimitet samt kärlek till sig själv och 

andra. Det beskrevs också med handlingar som att hålla händer, kramas och kyssas. Flera av 

patienterna berättade att de kände sig obekväma i att ställa frågor om sin sexualitet och sa att 

de hade uppskattat om sjuksköterskan hade tagit upp ämnet och informerat om olika följder 

samt den hjälp som går att få. 

2.3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som tas upp rör omvårdnad kring tarmstomin och närståendes 

upplevelser av stomin. 

2.3.1 Omvårdnad kring en tarmstomi 

Ett av de största hindren för patientens återhämtning kan vara bristande kunskap om 

hanteringen av stomin. Det är vanligt att både kroppsbilden och självförtroendet påverkas 

negativt under tiden patienten försöker vänja sig vid stomin. Att tidigt lära ut stomihantering 

kan förbättra patientens möjlighet att mentalt anpassa sig till omställningen och återfå en 
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känsla av kontroll (Di Gesaro, 2012). För att möjliggöra detta måste det erbjudas information 

och övning på sjukhuset i form av utbildning och vägledning. Det kan dock kännas jobbigt för 

patienten att titta på och hantera stomin direkt efter operationen eftersom de då tvingas 

möta den verkliga förändringen efter operationen (Poletto, 2013). 

Den information som erbjuds innan en stomioperation har stor betydelse för patientens 

återhämtning. Det är viktigt att som sjuksköterska ge stöd och förbereda patienten mentalt. 

Patienten behöver en tydlig förklaring till varför operationen är nödvändig och vad det 

kommer att innebära framöver; om stomin är tillfällig eller permanent och hur det kommer 

att påverka patienten och närstående (Borwell, 2009). Informationen som ges behöver 

anpassas individuellt utifrån varje enskild individ och det är även viktigt att inkludera 

information om hur operationen kan påverka kroppsbilden och den sexuella funktionen 

(Persson, Gustavsson, Hellström, Lappas & Hultén, 2005). Patienter med problem efter en 

stomioperation kan behöva diskutera och få råd och stöd av sjukvården för att själva sätta sig 

in i och förstå sina egna känslor och problem. Detta kräver att sjuksköterskan är ödmjuk och 

lyssnar aktivt. Att som patient få postoperativ rådgivning kan ge en positiv effekt på 

patienten själv och deras självkänsla. Det är viktigt att uppmuntra patienten att se sig själv 

som normal efter operationen (Borwell, 2009). 

2.3.2 Partner till en patient med tarmstomi  

Efter operationen kan det vara svårt att återuppta vissa delar av livet som fanns innan 

stomin. En del aktiviteter blir svårare eller rent av omöjliga att genomföra och mycket 

anpassning krävs. Detta kan leda till att par förlorar sådant de tidigare kunnat göra 

tillsammans och glider isär. Samtidigt kan stomin ses som något som båda parter gemensamt 

måste anpassa sig till och partners kan då bland annat hjälpa patienten att äta rätt och hålla 

goda rutiner. Som närstående kan det kännas jobbigt att se på stomin, delvis för att den 

påminner om de förändringar som sker men också för att man inte vill låta sin partner veta 

att stomins utseende ger en känsla av obehag. Det är också svårt att se den påverkan som 

stomin har på patientens självkänsla och kroppsuppfattning. Detta tillsammans med fysiska 

förändringar kan även leda till att partnern känner sig mindre attraherad av patienten och 

göra att båda parter undviker intim kontakt (Persson, Severinsson & Hellström, 2004). 

Som partner till en patient som ska genomgå eller har genomgått en stomioperation kan det 

vara svårt att få tillräcklig information från vårdpersonalen. Detta försvårar möjligheten att 

erbjuda hjälp och stöd till patienten. Sympati och omsorg blandas med ångest och frustration 

över sjukdomen och de stora förändringar som påverkar såväl patienten som personerna 

runt omkring (Persson, Severinsson & Hellström, 2004). 

2.3.3 Tarmstomi och sexualitet 

För en del patienter är stomianläggningen ett sista steg när annan behandling inte längre 

räcker till; för andra är det bara början av en lång behandling. Oavsett anledning så är 

anläggning av stomi något som har stor påverkan på patientens liv. Anläggning av stomi kan 

leda till ett flertal problem kopplade till sexualiteten. Bland annat olika typer av sexuell 

dysfunktion. Andelen som drabbas av någon form av sexuell dysfunktion till följd av en 
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stomioperation varierar beroende på det område som opereras men speciellt vid kolostomier 

är det vanligt att problem uppkommer. Dessa problem kan bero på nervskador, ärrbildning 

eller minskad blodtillförsel till könsorganen (Boyles, 2010; Weerakoon, 2001). 

En tarmstomi är en dold funktionsnedsättning. Enligt en studie av McCabe och Taleporos 

(2003) har personer med funktionsnedsättningar sämre självförtroende sexuellt och känner 

sig dessutom mindre sexuellt tillfredsställda än personer utan funktionsnedsättningar. De 

med nedsättningar upplevde i större utsträckning negativa känslor gentemot sin sexualitet 

och uppgav att de hade sex mer sällan. Skillnaderna blev större vid svårare 

funktionsnedsättningar men även de med milda nedsättningar var påverkade.  

För att sjuksköterskan ska kunna vårda hela människan så krävs det att även sexualiteten 

inkluderas men i många fall tas detta ämne inte upp (Guthrie, 1999; Lewis & Bor, 1994; 

Magnan, Reynolds & Galvin, 2005; Southard & Keller, 2008). Detta beror bland annat på 

sjuksköterskors personliga attityder gentemot sexualitet och en syn på det som något privat 

(Guthrie, 1999). För att förändra detta är det viktigt att sjuksköterskan reflekterar över sin 

roll i förhållande till patientens sexualitet och att ämnet tas upp i utbildningen (Guthrie, 

1999; Lewis & Bor, 1994; Magnan, m.fl., 2005).  

2.4 Sjuksköterskans riktlinjer 

Enligt International Council of Nurses [ICN] (2014) etiska kod har sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvarsområden och dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. Omvårdnaden ska ges oberoende av faktorer som ålder, kön, 

hudfärg, kulturell eller etisk bakgrund.  

Sjuksköterskan ska tillämpa personcentrerad vård. Detta innebär att patienten måste bli sedd 

och förstådd som en unik person med egna resurser, behov och värderingar. Sjuksköterskan 

måste ha kunskap att bedöma patientens hälsotillstånd samt identifiera och prioritera 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska även kunna planera, genomföra och utvärdera 

information och utbildning till patienten och närstående i syfte att främja hälsa och 

förebygga ohälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Patientlagen (SFS 2014:821) ger patienten rätt till information om sitt hälsotillstånd, 

behandlingar och hjälpmedel de kan behöva. Den ställer även krav på samtycke och 

delaktighet från patienten i den egna vården. 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

För den teoretiska utgångspunkten i detta examensarbete används Katie Erikssons teori om 

hälsa och ohälsa, lidandets olika former och den vårdande relationen. Teorin och begreppen 

valdes då de är användbara och går o knyta an till valet av syfte. Hälsa, ohälsa och lidande är 

några av de centrala delarna av människan och de bör därför finnas i åtanke vid ett holistiskt 

vårdande. Den vårdande relationen är central för omvårdnaden och är ett sätt till att öka 

patientens välmående.  
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2.5.1 Hälsa och ohälsa 

Hälsa kan definieras som en integrerad helhet av sundhet, friskhet och välbefinnande. 

Sundheten innefattar den psykiska hälsan, friskheten den fysiska och välbefinnande utgör 

den personliga upplevelsen av välbehag. Hälsan ses som en del av livet och hör samman med 

människans tre enheter kropp, själ och ande. Dessa beskriver egna delar av människan men 

de är alltid sammankopplade med varandra och går inte att separera. Kroppen står för det 

fysiska där de synliga delarna kring hälsan och lidandet framkommer. Det själsliga står för 

det psykologiska där känslan av de inre och relationen till andra människor och livet beaktas. 

Det andliga står för människans andliga och existentiella dimension där man ser till 

människan förmåga att hitta det djupaste i livet och att ge livet en mening och utveckling 

(Eriksson, 1989). Ohälsa uppstår till följd av att människan mött olika sorters hinder och 

försökt bemöta dessa. Hälsohinder finns inom människan och i människans värld samt i 

samspelet mellan de två. För att uppnå hälsa måste medvetenheten om vad ohälsa är finnas, 

då hälsa och ohälsa går hand i hand (Eriksson, 1989). Hälsa kan delas in i tre olika nivåer: 

görande, varande och vardande. På görandets nivå strävar människan efter att uppnå en ytlig 

hälsa. Människan är inriktad på yttre omständigheter och försöker undvika sin sjukdom 

genom hälsosamma vanor. Varandets nivå innebär att människan har börjat söka efter hälsa 

i relation till sig själv. Människan eftersträvar en balans och harmoni i livet och förstå att 

både yttre och inre faktorer är viktiga för hälsan. Sist kommer vardandets nivå som handlar 

om att människan konfronteras med sig själv och sin livssituation. I vardandet pågår en 

process där människan upptäcker och utvecklar sig själv men där finns även en konfrontation 

med lidandet och det som är svårt. Fokus är på att försonas med sin livssituation. Rörelsen 

genom de tre nivåerna är dock inte rak och enkelspårig utan människan kan röra sig både 

fram och tillbaka mellan nivåerna och mellan olika grader inom nivåerna. Relationen mellan 

nivåerna kan beskrivas som en spiral där görandets nivå ligger ytterst och vardandet är den 

innersta delen (Eriksson, 1994).  

2.5.2 Lidande 

Lidandet är ett naturligt fenomen, varje lidande är unikt och det formas av sig själv och sin 

omgivning. Lidande innebär en sorg över vad som har gått förlorat eller som är på väg att 

förloras. Eriksson (1994) beskriver att sjuksköterskan ska se lidande som ett 

helhetsperspektiv, där hela människans livssituation involveras, och inte bara se det sjuka. 

Vid mötet med en lidande person är det viktigt att ge denne bekräftelse och stöd i den 

livssituation personen befinner sig. Det finns tre olika typer av lidande: sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet finns i samband med sjukdomen och den 

behandling som patienten genomgår. Det kan handla om smärta som ger ett kroppsligt 

lidande men även själsligt och andligt lidande på grund av till exempel skam och ångest. 

Vårdlidandet uppstår i samband med den vård som ges. Det kan vara att patienten får sin 

integritet kränkt, inte blir sedd eller hörd eller på grund av maktmissbruk. Detta kan göra att 

sina hälsoresurser fråntas och det blir svårt att uppnå hälsa. Livslidandet innebär det 

lidandet som livet för med sig. Det kan uppstå när något i livet rubbas och tas ifrån en, allt 

som kan komma att påverka livet. 
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2.5.3 Vårdande relationen 

Vårdrelationen är den relation som alltid finns mellan en vårdare och en patient. Bortom 

denna finns även det som beskrivs som den vårdande relationen. Denna syftar till att 

bekräfta de hälsoresurser som patienten har och lindra deras lidande. Den vårdande 

relationen är kärnan till olika moment i vårdprocessen; patientanalysen, prioriteringen och 

vårdhandlingarna. I den relationen måste patienten få utrymme att prata om sina känslor 

kring behov, begär och problem. Relationen måste ske med ömsesidighet och patienten ska 

lära sig att ge och ta. För att vårdprocessen ska fungera bra behöver den vårdande relationen 

vara bra. Att vårda någon innebär att som sjuksköterska genom de olika formerna uppfylla 

tillit, tillfredsställelse, kroppsligt/andligt välbefinnande och att uppleva en känsla som leder 

mot utveckling i hälsoprocessen (Eriksson, 2014).  

2.6 Problemformulering 

Uppskattningsvis har 43 000 personer i Sverige tarm- eller urostomi. Tarmstomi innebär att 

tjock- eller tunntarmen avleds genom en konstgjord öppning i buken och kan behövas vid 

bland annat inflammatoriska tarmsjukdomar och cancer. En tarmstomi anläggs för att bota 

sjukdom eller lindra symtom i mag-tarmsystemet men med den lösningen kommer även flera 

problem. Ett problemområde som inte alltid uppmärksammas är det som är kopplat till 

sexualiteten. Sexualiteten är komplex och en central del av människans identitet och det 

sexuella välmåendet är en viktig del i människans hälsa och välbefinnande. 

Funktionsnedsättningar, som till exempel en stomi, kan vara kopplat till sämre sexuellt 

självförtroende och mindre sexuell tillfredsställelse. Patienter som genomgår en 

stomioperation riskerar dessutom sexuell dysfunktion och en förändrad partnerrelation. 

Vårdpersonal uppfattar ofta sexualiteten som något som är för privat för att ta upp med sina 

patienter. Information är dock av största vikt för att patienten ska kunna återhämta sig bra 

efter operationen. Det krävs därför att sjuksköterskan och annan vårdpersonal är medvetna 

om de problem som kan uppstå och att de är beredda att samtala om det. Detta 

examensarbete erbjuder en möjlighet till ökad kunskap och förståelse för de som vårdar 

patienter med stomi. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av sin sexualitet efter att ha fått en tarmstomi. 

4 METOD 

Syftet i examensarbetet är att beskriva patienters upplevelser av sin sexualitet efter att ha fått 

en tarmstomi. Enligt Friberg (2012) är en kvalitativ metod lämpligast att använda vid 

beskrivning av upplevelser. Utifrån syftet valdes en litteraturbaserad studie med en 

beskrivande syntes. Den metod som användes för detta baserades på Evans (2002) fyra steg. 
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Metoden syftar till att vidare beskriva data som redan har redovisats i studier utan att 

omtolka den publicerade datan. Denna metod valdes då den ansågs vara bra för syftet och var 

bekant sedan tidigare. 

I det första steget samlas datamaterial in i form av vårdvetenskapliga artiklar utifrån de 

kriterier som valts.  I det andra steget ska nyckelfynd som är kopplade till syftet tas fram från 

varje artikels resultat. I det tredje steget samlas nyckelfynden ihop till teman och subteman 

utifrån de likheter och skillnader som framkommer. I det fjärde och sista steget jämförs 

teman och subteman med källmaterialet för att kontrollera att de är sammanhängande. 

4.1 Datainsamling och urval 

Det första steget i processen var att samla in data. Syftet med detta examensarbete är att 

beskriva upplevelser. Enligt Friberg (2012) syftar kvalitativ forskning till att skapa en djupare 

förståelse för en person och dess livssituation. Av den anledningen användes endast artiklar 

med kvalitativ ansats som data. Artikelsökningar gjordes i CINAHL plus och PubMed, och 

har sammanställts i Bilaga A. Dessa databaser användes då de innehåller vårdvetenskaplig 

forskning. För att komma fram till relevanta sökord gjordes först en pilotsökning. En 

pilotsökning är en fritextsökning utan begränsningar och kan bland annat hjälpa till att 

precisera sökningen (Axelsson, 2012). Utifrån pilotsökningen valdes ett antal sökord, bland 

annat ostomy, sexuality, stigma och body image. Se bilaga A för mer detaljer. 

För att begränsa sökningen och göra den mer specifik är det bra att använda så kallade 

booleska operatorer tillsammans med sina sökord (Friberg, 2012). De operatorer som 

användes vid sökningar var ”OR” och “AND”. Enligt Polit och Beck (2012) är 

inklusionskriterier de kriterier som det framsökta materialet måste uppfylla för att ses som 

relevant för studiens syfte medan exklusionskriterier ska undvikas för att bibehålla relevans. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara relevanta för syftet, använda en kvalitativ 

ansats, vara vetenskapligt granskade, finnas tillgängliga i fulltext, vara publicerade tidigast 

2005 och vara skrivna på engelska eller svenska. Dessa kriterier användes för att försöka 

hitta artiklar av hög kvalitet och som kunde ha hög trovärdighet. Studierna skulle dessutom 

vara gjorda utifrån ett patientperspektiv och handla om patienter med tarmstomi. 

Exklusionskriterier var att deltagarna i studien hade urostomi eller att artiklarna beskrev 

översiktsstudier.  

Av de artiklar som söktes fram gjordes det första urvalet utifrån titeln. De artiklar som tydligt 

inte handlade om tarmstomier eller inte var utifrån patientens perspektiv kunde då 

exkluderas direkt. Sedan lästes sammanfattningen (abstract) på de artiklar med en titel som 

ansågs vara relevant. Efter detta kunde ännu fler artiklar exkluderas på grund av att de inte 

var relevanta för syftet. Slutligen lästes artiklar i sin helhet och det framkom då om de 

innehöll tillräckligt med material som kunde användas. Eftersom det hittades få artiklar som 

handlade specifikt om sexualitet inkluderas även artiklar som beskrev mer allmänna 

upplevelser om de innehöll avsnitt som behandlade sexualiteten. Sammanlagt inkluderades 

elva artiklar. Sökvägar för artiklarna finns i Bilaga A. 
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Efter att artiklarna valts ut gjordes en kvalitetsgranskning utifrån Statens Beredning för 

Medicinsk och Social Utvärdering [SBU]:s (2014) mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik, se Bilaga C. Frågorna i kvalitetsmallen besvarades för varje 

artikel med ja eller nej. Varje ja gav ett poäng, maximal poäng var 21. Även alternativen 

oklart och ej tillämpligt fanns med i mallen men dessa användes ej. Artiklar med 21-17 poäng 

bedömdes som hög kvalitet. 16-12 poäng var medelkvalitet och lägre än så var låg kvalitet. 

Granskningen gjordes av båda författarna på varsitt håll och jämfördes och diskuterades 

sedan gemensamt. Av de elva artiklarna bedömdes tio som hög kvalitet och en som medelhög 

kvalitet. Den av medelhög kvalitet saknade en noggrant beskriven metod och fick därför lägre 

poäng men inkluderades ändå eftersom innehållet ansågs vara relevant trots brister i 

kvaliteten. En lista på artiklarna med kvalitetsgrad finns i bilaga B. 

4.2 Dataanalys 

Det andra steget av Evans (2002) metod går ut på att genom att läsa igenom det ihopsamlade 

materialet flertalet gånger skapa förståelse för såväl delarna som helheten och därigenom 

hitta det som är relevant för syftet. För att kunna analysera det valda materialet lästes de 

utvalda artiklarna igenom upprepade gånger. De data som var relevanta för studien samlades 

in som nyckelfynd. Ett nyckelfynd är en mening eller ett kort stycke från resultatet som är 

innehållsrik och svarar an på syftet (Polit & Beck, 2012). Artiklarna skrevs ut på papper för 

att skapa en tydlig översikt och nyckelfynden i varje artikel markerades med 

överstrykningspenna. Båda författarna läste igenom artiklarna och markerade de nyckelfynd 

som hittades. Markerade nyckelfynd sammanfördes sedan i en tabell på dator. I tabellen 

skrevs alla artiklar in som rubriker med sina nyckelfynd under för att enkelt avgöra vilka 

nyckelfynd som hörde till vilken artikel. Sammanlagt blev det 128 stycken nyckelfynd, se 

Tabell 1 för exempel.  

Evans tredje steg handlar om att jämföra de insamlade nyckelfynden med varandra för att få 

fram likheter och skillnader och genom dessa sedan identifiera teman och subteman som 

beskriver dem. Efter att nyckelfynden hade samlats grupperades de som liknade varandra 

ihop och alla nyckelfynd i samma grupp blev markerade i en färg. Genom de grupper som 

framkom kunde det sedan formuleras teman. Temana namngav de fenomen som beskrevs. 

Inuti dessa teman identifierades även subteman som beskrev de olika delar som ingick i ett 

större tema. Dessa teman och subteman ändrades flera gånger under processen då det 

framkom olika fenomen och mönster som hängde ihop med varandra. Slutligen beskrevs två 

övergripande teman: Sex och Attraktion. Utifrån de två temana identifierades därefter fyra 

stycken mindre subteman. Under temat Sex fanns:  Att vara begränsad i sitt sexliv samt Att 

vara nöjd utan sex. Under det andra temat Attraktion fanns: Att känna sig oattraktiv och 

Att påverkas i nuvarande och bäva inför potentiella partnerrelationer. 

I Evans (2002) fjärde och sista steg ska en beskrivning av resultatet utformas utifrån de 

teman och subteman som identifierats. För att göra detta lästes nyckelfynden, enskilt och i 

sin kontext för att se vad som framkom och detta sammansattes sedan som en beskrivning av 

subtemana. Sedan jämfördes beskrivningen av varje tema och subtema med innehållet av 



 

9 

artiklarna för att se till att de överensstämde och att det gavs en övergripande bild av 

materialet. 

 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman. 

Nyckelfynd Subtema Tema 

Participants described a feeling 

of shock and horror at the 

thought of having a stoma, 

viewing their stoma as deeply 

unattractive. (Thorpe, m.fl., 

2016) 

Both men and women with 

stomas often had a strong sense 

of being sexually unattractive 

(Manderson, 2005) 

 

 

 

       Att känna sig oattraktiv 

 

 

                 

 

 

 

                   Attraktion 

Nearly one-third of the women 

interviewed did not have a 

partner at the time of their 

surgery and did not feel 

comfortable with the idea of 

embarking on a new sexual 

relationship with a surgically 

altered body (Ramirez, m.fl., 

2014). 

One, with an extremely caring 

husband described him as 

‘magic’ for being willing to ‘be 

intimate’ while she still had the 

ileostomy (Notter & Burnard, 

2006). 

 

 

 

Att påverkas i nuvarande och 

bäva inför potentiella 

partnerrealtioner 

4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Eftersom det här examensarbetet analyserar tidigare skrivna texter handlar en stor del av de 

etiska övervägandena om hanteringen av det använda materialet. För att kunna reflektera 

över sitt arbete är det viktigt med kunskap om vad som är forskningsetiskt acceptabelt. I det 

här examensarbetet har valet varit att utgå utifrån Codex (2017) etiska riktlinjer som 

förklarar hur forskningen ska användas utifrån nationella riktlinjer och lagar. Dessa 

beskriver att god forskningssed kräver att forskaren inte plagierar, förfalskar eller fabricerar. 
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Detta stärks även av Vetenskapsrådet (2011) som säger att data och resultat inte får 

förfalskas, vilseleda eller plagieras. Om något av detta sker ses det som fusk och lögner  

Inför detta examensarbete har det diskuterats om författarnas förförståelse om det valda 

ämnet för att i största möjliga mån hålla en neutralitet. Codex (2018) menar att det är upp till 

författarna och deras ansvar att se till att materialet som används är giltigt och av god kvalité. 

Samtliga artiklar som inkluderades i detta arbete var vetenskapligt granskade och godkända. 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det viktigt att hålla en god forskningssed. Materialet som 

används ska vara av god kvalité och andra forskares godkännande och acceptans för 

publiceringen ska finnas. Artiklarna har kritiskt granskats under examensarbetets gång och 

all information har refererats till enligt American Psychological Association [APA] – style i 

syfte att undvika plagiat och för att läsaren ska ha möjlighet att hitta referensmaterialet. 

Eriksson (2015) skriver om hur viktiga referenserna är för ett arbete. De visar vad tidigare 

forskning kommit fram till och korrekt och tydlig användning av referenser kan dessutom ses 

som gott vetenskapligt uppförande både mot läsaren och den som refereras till.  

5 RESULTAT 

I resultatdelen presenteras de huvudteman och subteman som tagits fram utifrån de artiklar 

som har analyserats, se bilaga B. De teman och subteman som identifierades presenteras i 

Tabell 2. 

Tabell 2. Teman och subteman. 

Tema Subtema 

 

Sex 

Att vara begränsad i sitt sexliv 

Att vara nöjd utan sex 

 

Attraktion 

Att känna sig oattraktiv 

Att påverkas i nuvarande och bäva inför 

potentiella partnerrelationer. 

 

5.1 Sex 

Det första temat som framkom handlade om utövandet av den sexuella akten och under detta 

tema formulerades två subteman. Även om sex inte innefattar hela innebörden av 

sexualiteten är det ändå en stor del. Temat beskriver hur sexet kan hindras av att ha en stomi 

men väcker även hopp om att det går att ta sig över de hindren. Det tar även fram de 

patienter som inte upplever att sex är nödvändigt för sexualiteten. 
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5.1.1 Att vara begränsad i sitt sexliv  

I och med stomioperationen upplevde en del av patienterna att de förlorade sin sexlust, vilket 

innebar att de inte längre ville ha sex men stomioperationen medförde även flera olika 

fysiologiska förändringar som påverkade patienternas sexualitet. Patienterna hade problem 

med bland annat vaginal torrhet och erektil dysfunktion. Det var även många som upplevde 

smärta vid samlag. Dessa problemen kunde leda till ett känslomässigt lidande och de som 

tidigare hade haft ett rikt sexliv upplevde det som ett stort hinder för sitt välbefinnande. 

Begränsningarna ledde även till en förändrad syn på sin egen femininitet/maskulinitet och 

ett försämrat självförtroende (Andersson, Engström & Söderberg, 2010; Dabirian, Yaghmaei, 

Rassouli & Tafreshi, 2010; Manderson, 2005; Ramirez, Altschuler, McMullen, Grant, 

Hornbrook, & Krouse, 2009; Schuler, 2013; Vural, m.fl., 2016) Smärta vid samlag var ett 

problem som framkom tydligt i patienternas berättelser. Smärtan var så svår att vissa 

patienter helt och hållet undvek att ha sex. De patienter som inte var i förhållanden uttryckte 

dessutom osäkerhet över att inleda nya relationer på grund av rädsla för smärtan. 

Patienterna upplevde att de var mindre värda än de varit innan operationen och hade 

skuldkänslor över att inte kunna upprätthålla ett “normativt” sexliv (Andersson, m.fl., 2010; 

Manderson, 2005; Ramirez, m.fl. 2009). 

And then because of the way it tilts [vaginal canal]…It [husband's penis] never goes in all the 

way. I have to be able to get my face to where it doesn't show pain, and it's difficult. It really is. 

[participant near tears.]…When he knows it hurts, it's in the back of his mind constantly. I 

know that that makes it more difficult for him to have an orgasm, because he's worried about 

me…He's like, `I'm trying'…And then I literally just, I want to roll over and cringe and just 

die…The one thing that we used to love to do together and it's kind of gone. And it's been gone 

for a long time. (Ramirez, m.fl., 2009, s. 5)  

Patienterna och deras partners testade olika ställningar och hjälpmedel för att avhjälpa 

problemen men kunde ändå inte ha penetrativt sex som innan. De kunde inte heller röra sig 

obegränsat under samlag och kunde därför inte längre använda de ställningar som fungerat 

innan operationen. Detta ledde till att de par som fortfarande hade sex hade svårt att 

uppskatta eller njuta lika mycket av det. Något som för många var en stor sorg och besvikelse. 

Problemen i sexlivet ledde till en negativ självbild och det påverkade även patienternas 

upplevelse av den egna sexuella kompetensen när de inte kunde tillfredsställa sina partners 

så som de tidigare gjort (Manderson, 2005; Ramirez, m.fl. 2009; Vural, m.fl. 2016). 

Ett annat hinder som uppstod vid samlag var hanteringen av stomin. Patienterna var 

medvetna om stomin och såg till att tömma eller byta påsen innan de skulle ha sex. Detta var 

dels för att undvika att olyckor och läckor men även för att de tyckte att det kändes obehagligt 

eller ofräscht om det var något i den vid intima tillfällen. Stomin täcktes dessutom ofta med 

till exempel underkläder som gick att ha kvar på under sexet, dels för att hålla den på plats 

och skydda den men även för att den inte skulle synas. Patienterna var rädda att de sågs som 

äckliga och att deras partners inte längre åtrådde dem. Dessa förberedelser gjorde att 

patienterna inte längre hade samma möjlighet till spontanitet. Medvetenheten innebar även 

att patienterna hade svårt att slappna av ordentligt under sex. De var ständigt oroade över 

sånt som att påsen kunde orsakade dofter, ljud eller lossna helt. Patienterna kunde därför 
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inte hänge sig helt åt att njuta utan tänkte alltid på stomin. Den bristande spontaniteten och 

ständiga anpassningen ledde till oro hos patienterna över att deras partners skulle tycka att 

de var tråkiga och därför lämna dem (Honkala & Berterö, 2009; Manderson, 2005; Ramirez, 

m.fl., 2009). 

Patienterna upplevde att stomin var något främmande snarare än en del av den egna 

kroppen, vilket förstärktes av att stomin inte hade känsel. Detta skapade en stor osäkerhet 

hos patienterna. De som lyckades vänja sig vid stomin kunde genom detta både få bättre 

självförtroende och självbild vilket gjorde att de bland annat kunde återta sina sexliv. De var 

dock fortfarande väldigt medvetna om stomin och kunde aldrig sluta tänka på den helt och 

hållet, vilket gjorde att de hade svårare att se sig som sexuella (Andersson, m.fl., 2010; 

Dabirian, m.fl., 2010; Danielsen, Soerensen, Burcharth, & Rosenberg, 2013; Notter & 

Burnard, 2006; Ramirez, m.fl., 2009; Thorpe, Arthur & McArthur, 2016) 

En del av de begränsningar som uppstod blev bättre när patienterna haft tid att anpassa sig 

till stomin. Att behöva anpassa sitt sexliv var till viss del en begränsning i sig men det fanns 

även de som upplevde att det gav dem en möjlighet att ta tillbaka den kontroll över kroppen 

som de känt att de förlorat i och med stomioperationen eller den bakomliggande sjukdomen, 

vilket fick patienterna att känna sig stärkta (Dabirian, m.fl., 2010; Ramirez, m.fl., 2009; 

Ramirez, Altschuler, McMullen, Grant, Hornbrook, & Krouse, 2014). En stor del i 

patienternas anpassning till begränsningar i sexlivet var den information och det stöd som 

erbjöds från vårdpersonal och/eller utomstående med liknande problem. De patienter som 

upplevde att de fått ordentlig information upplevde att detta varit en stor hjälp. Det fanns 

dock även de som känt att de inte alls fått tillräcklig information för att vara förberedda 

ordentligt på de problem och begränsningar som uppkom kopplat till sexualiteten och som 

därför kände sig svikna av vården. Begränsningarna i patienternas sexliv kunde till viss del ha 

avhjälpts om mer information erbjudits och därigenom hade även lidande minskats 

(Andersson, m.fl., 2010; Ramirez, m.fl., 2009; Schuler, 2013). 

5.1.2 Att vara nöjd utan sex 

Att stomioperationen tog bort möjligheterna att ha njutbart sex uppfattades av många 

patienter som ett stort lidande. Det fanns dock även de som inte alls hade upplevt detta som 

ett problem. Detta kunde bero på att sex inte var en stor del av deras relation; att de såg det 

som ett naturligt steg i att åldras eller att det var en rimlig uppoffring för att överleva sin 

sjukdom. En del av patienterna hade övergått från penetrativt sex till exempelvis oralsex eller 

onani. Andra hade helt slutat ha sex; antingen i samband med stomioperationen eller redan 

tidigare i sitt liv. För dessa patienter hade stomioperationen inte haft en lika stor inverkan på 

sexualiteten som hos de som var sexuellt aktiva. Patienterna var bekväma i sin sexualitet och 

sin kropp och upplevde inte att stomin behövde förändra detta (Manderson, 2005; Ramirez, 

m.fl., 2009; Ramirez, m.fl., 2014; Schuler, 2013). 

Hos de äldre patienterna var det vanligare att sex sågs som något mindre viktigt. De som inte 

var i förhållanden tyckte att de var för gamla för att inleda några nya sexuella relationer och 

såg inte heller sex som något nödvändigt. Patienter som var i förhållanden ansåg att de 
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passerat den delen av sina liv redan och tyckte därför inte att stomioperationen hade 

påverkat deras förhållanden. Det fanns även de som hade slutat med sex redan tidigare av 

andra anledningar som till exempel sjukdom eller sexuell dysfunktion. Detta kunde uppfattas 

som något negativt men patienterna upplevde det som att deras fokus skiftats och såg detta 

som något positivt (Ramirez, m.fl., 2009; Ramirez m.fl., 2014; Schuler, 2013).  Istället var det 

viktigt att visa sin kärlek på andra sätt, vilket framkommer i det här utbytet: 

I [red. Intervjuledare]: Did anything about your sexual life with your husband change?  

R [red. Respondent]: No. Not at all. Nothing changed until we got just too old. [Both laugh.] 

Really. He has erection problems, and he accepted that because we're old. There's a LOT more 

to being in love than having sex. A LOT more. And it works out fine. We're perfectly happy.  

I: Could you tell me about that? What are some of the other things about being in love other 

than having sex?  

R: He'll go out in the garden and cut me a bouquet of flowers and bring them in, or he does 

things that he knows I'll do but it may bother me to do. He helps me with anything he can help 

me with, without being asked… (Ramirez, m.fl., 2009, s. 6) 

Intimiteten var fortfarande en viktig del i relationen men patienterna ansåg att den inte 

längre behövde ta ett sexuellt uttryck utan kunde visas och kännas av på andra sätt. I dessa 

fall sågs det förändrade sexlivet inte som något negativt utan patienterna talade snarare om 

det som att ha nått ett nytt stadium i sin relation. Patienterna upplevde istället att de inlett 

ett nytt avsnitt i sin partnerrelation och var mycket nöjda med detta (Ramirez, m.fl., 2009; 

Ramirez m.fl., 2014). 

5.2 Attraktion 

Det andra temat fokuserade på attraktion utifrån sig själv och andra. Även det har två 

subteman. Attraktionen är en stor del i sexualiteten eftersom det både beskriver hur du ser 

dig själv och hur du ser på andra. Efter en stomioperation förändras det kroppsliga utseendet 

och därigenom ofta även självbilden. Detta tema tar upp känslan av att vara oattraktiv men 

beskriver också hur dessa problem påverkar partnerrelationer. 

5.2.1 Att känna sig oattraktiv 

Efter stomioperationen reagerade patienterna med chock och fasa över sina nya kroppar som 

beskrevs som djupt oattraktiva och vanställda. Stomin sågs som något som behövde skylas 

och hållas hemligt och patienterna utvecklade därför olika strategier för att dölja sina 

kroppar. För en del var detta endast viktigt vid sexuell aktivitet medan andra undvek att se 

eller visa stomin hela tiden. Under sex användes till exempel en handduk eller underkläder 

som gick att behålla på för att gömma den. Men för de som inte heller själva ville se stomin 

kunde det handla om att vara väldigt snabb vid hantering av den och att undvika att se sin 

egen spegelbild. Patienterna kände sig inte längre åtråvärda och de förlorade dessutom 

mycket av sin sexlust på grund av detta (Danielsen, m.fl., 2013; Manderson, 2005; Notter & 

Burnard, 2006; Thorpe, m.fl., 2016; Vural, m.fl., 2016). 

Stomin skapade en känsla av skam över den egna kroppen och patienterna kände sig inte 

längre lika bekväma med sina egna kroppar som de varit innan. De hade varit medvetna om 
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vad ingreppet skulle innebära i teorin men i praktiken påverkades de på fler sätt än väntat. 

Ett av dessa var att stomin försvårade för patienterna att klä sig som de ville. De ville inte 

använda kläder som var tighta eller på andra sätt kunde visa stomin eller påsen och kroppen 

fick dessutom en annan form. För kvinnliga patienter var detta något som fick dem att känna 

sig både mindre feminina och attraktiva. Svårigheter att känna sig sexig kunde dels kopplas 

till det fysiska utseendet men även till måendet och sjukdomsbilden (Danielsen, m.fl., 2013; 

Honkala & Berterö, 2009; Manderson, 2005; Thorpe, m.fl., 2016). 

I felt less feminine ... I thought look at me who’d want to touch that ... my smooth skin had 

gone, my stomach looked awful ... how could I ever lie on a beach again, what would my 

husband think, would he still want me (Notter & Burnard, 2006, s. 152)  

Att förlora sin femininitet eller attraktivitet var ett hårt slag för patienterna och försämrat 

självförtroende var ett vanligt problem som påverkade såväl hur de såg på sig själva som hur 

de trodde sig uppfattas av andra (Danielsen, m.fl., 2013; Manderson, 2005; Notter & 

Burnard, 2006). 

5.2.2 Att påverkas i nuvarande och bäva inför potentiella partnerrelationer.  

Efter stomioperationen ökade patienternas vårdbehov och för de som var i förhållanden 

innebar detta att partners i någon utsträckning antog en vårdarroll. Patienterna fick bland 

annat hjälp med att tvätta sig och sina kläder om stomin läckt och deras partners var även ett 

stort mentalt stöd. I och med denna skiftning hamnade det sexuella i relationen ofta i 

bakgrunden. Ofta för att patienterna hade svårt att se sig som sexuella när de inte längre 

klarade sig själva. Patienterna upplevde ofta omvårdnaden från sin partner som ovärdig och 

integritetskränkande även om partnern försökte vara saklig. Detta skapade både en mer 

negativ självbild hos patienten och en klyfta i partnerrelationen. Det fanns några fall där 

partners valt att ta avstånd från patienten, antingen genom att undvika intim och sexuell 

kontakt eller genom att helt avsluta relationen. En avslutad relation tog dock väldigt hårt på 

patienterna och hade stor påverkan på deras uppfattning om sig själva som åtråvärda 

(Manderson, 2005; Notter & Burnard, 2006; Ramirez, m.fl., 2009; Schuler, 2013). 

My husband thinks it is disgusting … we don’t mention it ... he never saw my stoma I had to 

keep it covered and he wouldn’t talk about it ... the whole subject is taboo ... I don’t think he 

touched me at all while I had the ileostomy, and he wouldn’t let me keep anything in the 

bathroom, I had to keep it all out of sight ... hidden away (Notter & Burnard, 2006, s. 153) 

Patienterna var väldigt oroade över nuvarande och potentiella partners åsikter. Vissa tyckte 

för egen del inte att stomin var något problem men blev ängsliga vid tanken på att någon 

annan skulle se och reagera på den och tyckte inte att det var nödvändigt för en partner att 

ens se stomin. En del av de som hade stöttande och accepterande partners upplevde att detta 

gjort det lättare att accceptera stomin för dem själva. Genom att känna att partnern tyckte att 

de var sexiga och åtråvärda kunde de själva ta det som sanning. Trots detta uttryckte de dock 

osäkerhet inför möjligheten att inleda nya relationer om de inte haft sina partners. Det fanns 

även de patienter som trots stöttande partners hade svårt att acceptera sin förändrade kropp 

och som avfärdade partners uppmuntrande ord. De kunde inte tänka sig att någon 
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fortfarande skulle vara intresserad av dem på ett sexuellt sätt (Danielsen, m.fl., 2013; 

Manderson, 2005; Notter & Burnard, 2006; Ramirez, m.fl., 2009; Thorpe, m.fl., 2016). 

De patienter som inte var i förhållanden vid tiden för stomioperationen beskrev stor 

skepticism inför att inleda nya relationer. Det upplevdes som enklare att hålla sig för sig själv 

än att försöka hitta en potentiell partner. Detta berodde mycket på att patienterna var osäkra 

på hur de skulle kunna ta upp stomin med en ny partner. Eftersom de själva tyckte att stomin 

var något fult och äckligt hade de svårt att se att någon annan skulle kunna acceptera den. 

Stomin sågs som tungt stigmatiserad och patienterna var rädda att en partner skulle 

avskräckas så fort den kom på tal. Detta gjordes ännu svårare av att stomin var något som 

inte kunde ses vid första anblicken, eftersom detta skapade ett behov att vid något tillfälle 

avslöja sig själv vilket förstärkte synen på stomin som något skamfyllt (Danielsen, m.fl., 2013; 

Manderson, 2005; Ramirez, m.fl., 2009; Ramirez, m.fl., 2014). 

6 DISKUSSION  

I diskussionsavsnittet presenteras en resultatdiskussion, en metoddiskussion och slutligen en 

etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med det här arbetet var att beskriva patienters upplevelse av sin sexualitet efter att ha 

fått en stomi. Utifrån de subteman som identifierades framkom det att patienterna påträffade 

flera hinder för sex men även att det fanns de som klarade sig bra utan sex. Det framkom 

också att nuvarande och potentiella, framtida relationer påverkades och att många såg sig 

själva som oattraktiva.  

Det första temat som formulerades hade fokus på den sexuella akten och huruvida 

patienterna kunde eller ville utöva den. Subtemat Att vara begränsad i sitt sexliv samlade de 

olika problem som patienterna stötte på i och med att de försökte ha sex efter 

stomioperationen. Några av de hinder som patienterna mötte var rena fysiologiska 

förändringar. Sexuell dysfunktion drabbade både kvinnor och män bland annat i form av 

vaginal torrhet, smärta och erektil dysfunktion. Detta tas även upp av Weerakoon (2001) och 

Boyles (2010) som ett av problemen för patienter med stomi. Patienterna försökte avhjälpa 

dessa problem men kände sig ändå fysiskt begränsade i sexakten vilket ledde till en negativ 

självbild och en rädsla för otillräcklig sexuell kompetens, vilket stämmer med McCabe och 

Taleporos (2003) studie som visade att personer med funktionsnedsättning har sämre 

självförtroende sexuellt. I subtemat framkom att den sexuella dysfunktionen ledde till 

minskat välbefinnande och att den orsakade känslomässigt lidande. Det känslomässiga 

lidande är det som Eriksson (1994) skulle kalla för ett sjukdomslidande som innebär det 

lidande som sjukdomen bär med sig. Detta kan även ge ett livslidande för de patienter som 

upplevde att stomin lett till en kraftig påverkan på eller till och med en förlust av deras sexliv.  

Patienterna såg stomin som något främmande och separat från den egna kroppen och de var 

väldigt medvetna om den hela tiden. Genom att vänja sig vid den kunde dock vissa lyckas 

återta kontroll och stärka sin självkänsla. Enligt Eriksson (1989) består människan av kropp, 
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själ och ande. Dessa hör samman och existerar samtidigt. Patienternas upplevelser av 

separation från en del av sin kropp kan på så sätt gå ut över de själsliga och andliga delarna, 

vilket förklarar hur mycket stomin påverkat sådant som självförtroende och självbild. Ett 

annat hinder patienterna mötte var att de var osäkra över hur de skulle hantera stomin i 

sexuella situationer. De oroade sig för läckor och lukter och kunde aldrig riktigt slappna av 

eller vara spontana. Även detta är ett kroppsligt lidande som visar sig själsligt. Som 

sjuksköterska gäller det att vara uppmärksam på dessa tre begrepp och olika typer av lidande 

för att bidra till en bättre hälsa och livskvalité hos patienterna.   

Den sista delen i detta subtema tog upp de som lyckats anpassa sig till stomin och som 

återtagit kontroll över kroppen och sexet. Här framkom också vilken skillnad det kunde göra 

att få ordentligt stöd och hur svikna patienter kände sig när de inte fått tillräcklig 

information. Problemet med att patienter inte får nog information relaterad till sin sexualitet 

har framkommit i flera studier (Guthrie, 1999; Lewis & Bor, 1994; Magnan, Reynolds & 

Galvin, 2005; Southard & Keller, 2008). Relevant och konkret information är ett viktigt sätt 

för vårdpersonal att underlätta anpassningen till stomin, vilket beskrivs av Borwell (2009) 

och Persson m.fl. (2005). Bristande information kan leda till ett vårdlidande för patienten. 

Patienterna har dessutom enligt Patientlagen (SFS 2014:821) rätt till information både om 

sitt eget hälsotillstånd och relevanta behandlingar och hjälpmedel. Resultatet visar att 

informationen som erbjuds behöver bli bättre och att sjukvårdspersonal måste se till att ta 

upp ämnet. En anledning att samtal om sexualiteten undviks är enligt Guthrie (1999) att 

sjuksköterskor ser den som något privat. Men detta måste bortses från för att patienten ska 

kunna få god vård. Det behövs tas fram tydlig och lättåtkomlig information och 

sjuksköterskan måste kunna erbjuda denna information till patienter. Patienten ska ha 

möjlighet att ta in fakta och sjuksköterskan behöver skapa en öppen och tillåtande miljö där 

patienten både kan lyssna och ställa frågor. För att kunna göra detta krävs det även att 

sjuksköterskan själv är väl informerad och påläst samt att hen kan bemöta patienten med ett 

öppet sinne. 

I kontrast till dessa patientberättelser beskrevs i det andra subtemat de patienter som kände 

att de var nöjda trots att de inte kunde ha sex. För dessa patienter var det viktigaste att de nu 

mådde bättre och att de kände sig friska. De tyckte att samlag var värt att ge upp för att återfå 

sin hälsa. Några använde sig av andra alternativ till sex och kände sig nöjda med det. De 

äldre patienterna var inte påverkade på samma sätt som de yngre och de ansåg ofta inte att 

stomin gjort en märkbar skillnad på deras sexliv. De som inte var i förhållanden såg sig som 

för gamla för att inleda nya relationer och uttryckte inget behov av att ha sex. Patienterna 

betonade även vikten i de delar av partnerrelationen som inte handlade om sexuell eller 

fysisk kontakt. Detta kan ses som en del i Erikssons (1989) andliga dimensionen, där hälsan 

handlar om att kunna finna mening och djup utöver det kroppsliga och ytliga. 

Det andra temat handlade om attraktion. I det första subtemat beskrevs känslan av att inte 

längre vara attraktiv. Patienterna såg på sin kropp med chock och fasa efter 

stomioperationen och ville inte visa sina kroppar för sin partner. Flera undvek dessutom 



 

17 

själva att se den. För att ändå ha möjlighet till intimitet och sex användes olika strategier för 

att kunna gömma påsen och den förändrade kroppen med hjälp av kläder eller dylikt. 

Patienterna som döljer sina kroppar befinner sig i det Eriksson (1994) skulle beskriva som 

görande-nivån av hälsa. För att nå de andra nivåerna krävs det att patienterna är ärliga med 

sina problem; att de ser sina hinder men också att de försöker anpassa sig och acceptera att 

stomin är något som inte bara kommer att försvinna. För några patienter var detta lättare än 

för andra. De som kunde se stomin som något som gav dem deras hälsa tillbaka var de som 

accepterade stomin och det var även de som såg möjligheten för den att vara något som gav 

dem kontrollen tillbaka snarare än något som tog den ifrån dem. Problemet med att inte 

kunna klä sig som vanligt kan även det ses som görande-nivån av hälsa då patienterna la sina 

problem med självbild och självförtroende på yttre faktorer istället för att se till det inre och 

hur de faktiskt kände. 

Det sista subtemat handlade om nuvarande och potentiella relationer. Patienterna behövde 

mer stöd än de gjort tidigare av sina partners och dynamiken i parrelationer övergick för flera 

till en vårdrelation. Detta kunde uppfattas som ett naturligt nytt steg för relationen men för 

många blev det ett stort hinder i den fortsatta relationen. När problem i en partnerrelation 

uppstår kan det hindra patienten från att uppnå hälsa och skapa det Eriksson (2014) kallar 

för hälsohinder. Hälsohinder kan i sin tur leda till ohälsa om de inte överkoms.  

För de par där vårdrelationen fungerade bra skapades en vårdande relation. Den vårdande 

relationen beskrivs av Eriksson (2014) som en god vårdrelation där patienten bekräftas och 

får utrymme till att prata sina behov, begär och problem. Patienterna fick hjälp med de mer 

praktiska delarna av stomihanteringen men de såg även sina partners som ett stort mentalt 

stöd. Denna vårdande relation fungerade bra för en del par men den kunde också vara en stor 

del i att det sexuella försvann ur relationen. Därför är det viktigt att som sjuksköterska kunna 

bemöta båda parter i en parrelation och se till deras bästa där information och stöd är viktigt. 

Sjuksköterskan har enligt ICN:s (2014) etiska kod en skyldighet att bland annat främja hälsa 

och lindra lidande och att se till sexualiteten och partnerskapet är en del i detta.  

Patienternas förändrade självbild och synen på den egna kroppen som oattraktiv ledde till att 

de inte klarade av att engagera sig i förhållandet lika mycket som de gjort innan vilket ledde 

till bland annat distansering och förlorad närhet. Partnerns förmåga att acceptera de 

förändringar patienten genomgick beskrevs som en stor del i den egna acceptansen och om 

relationen med partnern försämrades eller till och med förlorades hade detta betydelse för 

hur väl patienten själv kunde anpassa sig. Som nämnt av Persson m.fl. (2003) kan det vara 

svårt för en partner att möta stomin och de förändringar som den leder till hos patienten. 

Partnern kan även känna att de måste hålla uppe en front för att inte såra eller förringa 

patienten. Detta kan göra det lättare för patienten att hantera stomin men det blir mycket 

tyngre för partnern och i slutändan är det patientens egen brist på acceptans hos sig själv 

som blir det största hindret. 

Både de som redan var i en partnerrelation och de som inte var det beskrev stomin som något 

som skapade mycket ängslan och rädsla inför att inleda en relation. Stomin sågs som så pass 

stigmatiserad att det var nästintill otänkbart att behöva berätta om den för en partner. En 
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stomi kan beskrivas som en dold funktionsnedsättning och även om den inte är synlig så 

uppfattas den som avsevärd av patienterna som har den. Den ger sämre självförtroende och 

en stark känsla av skam. McCabe och Taleporos (2003) studie visade att personer med 

funktionsnedsättningar har sämre självförtroende sexuellt och att de är mindre sexuellt 

tillfredsställda. Båda delarna kan antagligen kopplas till upplevelsen av att inte räcka till men 

även till de olika hinder som patienterna möter. Patienterna behöver individuellt anpassat 

stöd från vården för att de ska kunna bemöta och komma över problemen med stomin 

kopplat till sexualiteten och sjuksköterskan måste kunna erbjuda detta. Detta bekräftas av 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) som säger att sjuksköterskan ska tillämpa 

personcentrerad vård som ser till patientens egna resurser, behov och värderingar. 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån syftet valdes en litteraturbaserad studie med en beskrivande syntes eftersom det 

passar bra för att beskriva upplevelser (Evans, 2012). Enligt Friberg (2012) används en 

kvalitativ ansats för att skapa en större och bredare förståelse för en person och dess 

livssituation. Detta examensarbete använder därför endast artiklar med kvalitativ ansats och 

syftar till att ge ett kvalitativt resultat. För att beskriva upplevelser kan det vara fördelaktigt 

att använda sig av primärkällor som till exempel intervjuer eller enkäter. Detta är dock 

tidskrävande och ställer höga krav på forskaren. Genom att använda tidigare bearbetad data 

går det dock att tillgodogöra sig mycket mer material och skapa en övergripande bild av 

området. Enligt Axelsson (2012) är litteraturstudier dessutom en möjlighet att som student 

lära sig söka ny kunskap, värdera och sammanställa den.  

Utgångspunkten för det här examensarbetet var att skriva om patienters upplevelser av att 

leva med tarmstomi, vilket valdes av författarna från en lista med ämnesförslag. När 

informationssökningen påbörjades blev det dock tydligt vilket stort område detta var och 

tankar om att avgränsa examensarbetet väcktes. I flera av de artiklar som lästes framkom 

sexualiteten som ett område som blev kraftigt påverkat men som inte fått ett så stort 

utrymme i tidigare forskning och därför togs beslutet att lägga fokus på just sexualiteten.  

Eftersom det här examensarbetet behandlar människans sexualitet var ett viktigt steg i 

processen att definiera vad sexualiteten innebär. Ett problem som framkom vid användandet 

av begreppet var att vissa tolkade det som något som enbart handlade om samlag och de mer 

fysiska aspekterna som kunde kopplas till attraktion. Vår utgångspunkt var däremot en 

bredare definition liknande den WHO (2006) gett om sexualiteten som något komplext som 

innefattar flera olika aspekter av människans identitet. Med en bred definition blev det dock 

svårt att begränsa vad som faktiskt hade med sexualiteten att göra och vad som var mer 

allmänt. För att undvika att resultatet får fel fokus har definitionen därför smalnats av genom 

noggrann tillbakablick på nyckelfynden och syfte. Vilket har resulterat i ett mycket tydligare 

svar på syftet. 

Artiklarna som användes i resultatet hittades i databaserna Cinahl Plus eller PubMed. Dessa 

databaser valdes eftersom de innehåller vårdvetenskapligt material samt att författarna 

sedan tidigare var bekanta med dem. Vid sökandet efter material att använda till 
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examensarbetet framkom det hur dåligt undersökt ämnet var och att hitta tillräckligt med 

material visade sig därför vara en utmaning. Många sökord testades för att på bästa sätt rama 

in problemet och för att artiklarna skulle svara på syftet men en del av resultaten var ändå 

inte relevanta för syftet. Flera av de artiklar som användes handlar inte heller uteslutande om 

sexualiteten utan hade endast delar som fokuserade på sexualiteten medan helheten var mer 

allmän. Detta kan ses som en nackdel i det att mängden material blir mindre. Men det ger 

även en fördel genom att sexualiteten framkommer i flera olika kontexter. Det använda 

materialet omfattar flera viktiga delar av sexualiteten och överförbarheten för resultatet är 

därför hög. 

Inklusions- och exklusionskriterierna var få eftersom mängden material redan var så liten. 

Kravet på att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade innebar att materialet var 

tillförlitligt. Ett inklusionskriterium var att artiklarna inte skulle vara äldre än 2005. Till en 

början valdes att sätta gränsen vid 2010 för att säkerställa att artiklarna som användes kunde 

ses som relevanta i tiden. Detta fungerade dock inte då mängden material inte räckte till. 

Genom att sätta en mer tillåtande gräns fanns det mer material att jobba med för att på så 

sätt skapa ett starkare resultat. I efterhand kan det dock ha varit bättre att stryka detta 

kriterium, eller sätta en mer ännu mer tillåtande gräns eftersom detta kunde ha gett en större 

mängd material. De artiklar som valdes kvalitetsgranskades utifrån SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik, se bilaga C. Majoriteten av 

artiklarna var av hög kvalitet men en artikel var endast av medelhög kvalitet. Anledningen att 

kvaliteten inte kunde bedömas som hög var att artikeln inte hade en tydlig beskrivning av 

metoden som använts. Artikeln inkluderades dock trots detta då den ändå bedömdes 

innehålla material som var relevant och tillförde något till arbetet. Att inte kunna följa 

metoden för det insamlade metoden innebär att tillförlitligheten i den artikeln kan 

ifrågasättas, resultaten liknande dock de i artiklar med högre kvalitet. 

Enligt Polit och Beck (2012) ska en god kvalitativ studie ha hög, trovärdighet, tillförlitlighet, 

giltighet och överförbarhet. Trovärdigheten beskrivs som den del där tillvägagångssättet bör 

vara utförligt och noggrant beskriven för att stärkas. Trovärdigheten i detta examensarbete 

stärktes då författarna läste, jämförde och diskuterade innehållet i artiklarna, nyckelfynden 

och relevanta teman och subteman. Trovärdigheten i detta examensarbete anses vara god.  

Giltigheten i studien innebär att det som är syftet att beskriva har beskrivits och ingenting 

annat. Giltighet kan jämföras med pålitlighet men de två innebär olika saker. Pålitligheten 

står för hur noggrant beskriven studien är och giltigheten att det som var ämnat att beskrivas 

är det som är beskrivet. Detta innebär att studien kan vara av hög giltighet utan att ha en hög 

pålitlighet, dock inte tvärtom (Polit och Beck 2012). Att använda sig av tidigare skrivna 

artiklar där andra författare redan gjort en tolkning kan minska examensarbetets giltighet. 

Det ses ändå som att det har en hög giltighet då artiklarna läst flertalet gånger av båda två 

och alla nyckelfynd har tagits ut gemensamt där syftet hela tiden varit i fokus. Det som 

presenteras i resultatet är det som artiklarnas data innehöll.  

Enligt Polit och Beck (2012) syftar tillförlitligheten till att studien skulle få samma resultat 

om den reproducerades av andra. Detta är anledningen till att metoden noga beskrivits och 
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varför artiklarna finns listade i en matris (Bilaga B).  Tillförlitligheten kan dock påverkas av 

valen av material eftersom vissa artiklar inte använts i sin helhet utan bara i delar där 

artikeln beskrivit flera delar än sexualiteten men att det är delen om sexualitet som valts ut 

till resultatet. Resultatet ses ändå som något som skulle bli liknande om en annan författare 

gjort detta. Om syftet kommer vara detsamma kommer troligtvis ungefär samma nyckelfynd 

att identifieras. Eftersom examensarbetet har utgått ifrån en beskrivande syntes och inte en 

tolkande samt att resultatet som framkommit hela tiden har relaterats tillbaka till 

originalartikeln och därmed stärks giltigheten där minimal tolkning har gjorts.  

Med överförbarheten menas att studiens resultat kan överföras till andra grupper och 

sammanhang utanför de grupper som varit involverade samt vilka förutsättningar som finns 

för att koppla resultatet och använda det i andra grupper (Polit och Beck, 2012). Att överföra 

resultat tros vara möjligt till andra grupper då en förändrad kropp och upplevelser kring det 

nog är liknande vid andra typer av åkommor. Sexualiteten kan dock uppfattas på olika sätt 

inom olika kulturer och därför är det oklart hur väl resultatet kan överföras till olika kulturer. 

Sjuksköterskans ökade kunskap kring hur de kan upplevas att få en förändrad kropp där 

sexualiteten påverkas är något som kan användas i andra grupper och sammanhang samt att 

det kan vara viktigt att ta upp och prata om sexualiteten med de patienter där det finns en 

möjlighet till att den kan komma att påverkas.  

Processen att hitta och skapa teman och subteman bland nyckelfynden var lång och har 

bearbetats flera gånger om. Detta eftersom många upplevelser flyter ihop med varandra och 

behandlar olika sorters situationer och känslor. De teman och subteman som använts är ett 

försök att beskriva upplevelserna utifrån patienternas eget perspektiv och på ett 

övergripande sätt. 

Patientgrupperna i de inkluderade artiklarna var av varierade åldrar. Två av artiklarna var 

dock fokuserade på kvinnors upplevelser vilket kan påverka resulatet. De uppfattades dock 

vara så pass lika de andra artiklarna att resultatet sågs som överförbart till vårt 

examensarbete.   

Då artiklarna är skrivna på engelska kan språkförbistringar uppkomma. När ord inte förstods 

eller var svåra att översätta slogs de upp i lexikon. Författarna diskuterade även 

översättningar med varandra för att försöka undvika missförstånd. Enligt Friberg (2012) är 

lexikon ett bra sätt att tackla språkliga utmaningar som dyker upp. Det är dock inte alltid som 

ord och meningar går att översätta rakt av och de kan dessutom betyda flera olika saker vilket 

skapar en risk för feltolkning. Detta stärker även Kjellström (2014) som menar att när en 

översättning från engelska till svenska sker kan det ge olika resultat då det engelska ordet kan 

få en annan betydelse på svenska. 

Att ha genomfört detta examensarbete i par tros ha varit något positivt som har påverkat 

arbetet till det bättre. Om ett examensarbete skrivs enskilt kan författaren lätt bli blind för 

sitt eget arbete och sitt eget tankesätt. Att skriva ensam innebär dock även en möjlighet att 

själv bestämma hur och när arbetet kommer att ske Att vara två eller fler ger möjligheten att 

reflektera tillsammans och höra någon annans tankar och idéer. Samtidigt ställer det krav på 
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att anpassa sig efter varandra. Både för att hitta tid då men också för att använda ett 

arbetssätt som fungerar för båda parter. 

6.3 Forskningsetisk diskussion 

I detta examensarbete har det strävats efter att se bortom sin förförståelse och inte vinkla 

eller tolka det datamaterial som använts i form av vetenskapliga artiklar. Artiklarna som 

använts till resultatet är tidigare publicerade och vetenskapligt granskade samt peer reviewed 

för att säkerhetsställa att de var av god kvalité och att etiska övervägande gjorts tidigare 

(Codex, 2018). Som tidigare nämnt så är det förbjudet att förfalska, vilseleda eller plagiera i 

sitt arbete (Vetenskapsrådet, 2011). Detta har respekterats genom hela examensarbetets gång 

och inga överträdelser har gjorts. För att minska risken för feltolkningar vid översättning 

diskuterades innehållet tillsammans och lexikon användes för att översätta innehållet till 

svenska. Citat kan ses som plagiat, genom att skriva citaten med apostroftecken före och efter 

visas det ärligt och är därför godkänt då det går att hitta originalartikeln till citatet i 

referenslistan (Vetenskapsrådet, 2011). Citaten har valts att skrivas ut på ursprungligt språk 

för att minska risk för feltolkning. Det har tydligt refererats till för att relatera till 

originalartikeln och inte vilseleda läsaren. Inga etiska problem har uppstått under arbetets 

gång. 

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av sin sexualitet efter 

att ha fått en tarmstomi. Att få en stomi var något som skapade många olika upplevelser, 

såväl fysiska som psykiska. Vilket gav en stor påverkan på patienternas liv. Det var också 

tydligt att upplevelserna varierade mellan de olika patienterna och att det för vissa orsakade 

mer lidande än för andra. 

Människor är olika och genomgår därmed även olika upplevelser. Det är därför viktigt att 

som sjuksköterska utgå utifrån en personcentrerad vård och se helheten hos patienten för att 

underlätta en fortsatt god livskvalitet för en patient med stomi. 

Resultatet av arbetet tydliggör vilken stor och ofta även oväntad förändring som en stomi 

utgör för patientens sexualitet. Detta är viktigt att tänka på för att i det kliniska arbetet ha 

möjlighet att erbjuda patienter information och stöd. Sjuksköterskan och annan vårdpersonal 

bör ha kunskap kring stomins inverkan på sexualiteten för att patienterna ska känna sig så 

bekväma och trygga som möjligt. Eftersom sexualiteten påverkas mycket är det viktigt att 

våga prata om och diskutera detta trots tabun.   

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Under detta examensarbete har författarna upptäckt att sexualiteten är något som till viss del 

är bortprioriterat inom omvårdnadsforskningen. Vidare forskning kan därför behövas inom 

flera områden som har med sexualiteten att göra. När det gäller tarmstomier kan det behövas 

mer forskning fokuserad på de yngre patienterna. Dessa är inte lika vanliga som de äldre 
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patienterna men det resultat som framkommit tyder på att det är de som blir starkast 

påverkade av en stomi. 

Då flera patienter upplevde att de fått bristande information från sjukvården före och efter 

operationen kan det även vara relevant att undersöka vilken slags information som erbjuds 

och hur patienter och närstående uppfattar och tar till sig denna. Även vårdpersonals 

attityder gentemot information om såväl stomier som sexualiteten kan vara intressant. 
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Kvalitativ, 
beskrivande, 
fenomenologisk 
ansats.Individuella 
intervjuer med 14  
patienter. 

Fem teman 
framkom utifrån 
intervjuerna: 
Förändringar i 
sexlivet, 
Förändringar i 
kroppsbilden, 
Rädsla och 
ångest som 
upplevs under 
samlag, 
Psykiska 
konsekvenser 
av sexuella 
problem, 
Förväntningar 
om sexuell 
rådgivning från 
stomi-
sjuksköterskor 

Hög 
kvalité. 
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BILAGA C – KVALITETSGRANSKNING 

För att bedöma kvaliteten på artiklarna har denna mall används där en poängsättning utförs. 

Blir svaret “Ja” får man 1 poäng. Max poäng är 21 poäng.  16 poäng är av hög kvalité, 11 poäng 

medel och under det är den av låg kvalité. 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 
patientupplevelser  
 
Anvisningar:  
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

Ja|Nej|Oklart|Ej tillämpl. 

1. Syfte                                                                                                  
a) Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning?  
 

      2.  Urval                                                                                               Ja|Nej|Oklart|Ej tillämpl. 
a) Är urvalet relevant?  
b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 
c) Är kontexten tydligt beskriven?  
d) Finns relevant etiskt resonemang?  
e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?  
 

     3. Datainsamling                                                                              Ja|Nej|Oklart|Ej tillämpl. 
a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?  
b) Är datainsamlingen relevant?  
c) Råder datamättnad?  
d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen?  
 

    4. Analys                                                                                              Ja|Nej|Oklart|Ej tillämpl.  
a) Är analysen tydligt beskriven?  
b) Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden?  
c) Råder analysmättnad?  
d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen?  
 

    5. Resultat                                                                                            Ja|Nej|Oklart|Ej tillämpl. 
a) Är resultatet logiskt? 
b) Är resultatet begripligt?  
c) Är resultatet tydligt beskrivet?  
d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 
e) Genereras hypotes/teori/modell?  
f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?  
g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?  

 


