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Sammanfattning 

 

Bakgrund: En kolostomi är en konstgjord, kirurgiskt skapad öppning på bukväggen avsedd 

för avledning av avföring. Crohns sjukdom, ulcerös kolit, divertikulit och kolorektalcancer 

utgör vanligt förekommande orsaker för anläggning av kolostomi. Kirurgin kan medföra 

fysiska och psykologiska effekter till följd av en förändrad upplevelse av sin egen kropp. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna individers erfarenheter av förändringar i livet 

till följd av kolostomi.  

Metod: För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med systematisk 

sökning och deskriptiv design. Relevant litteratur eftersöktes i databaserna Medline och 

Cinahl. En värdering av framtagna artiklars vetenskapliga kvalitet utfördes och elva artiklar 

kom att inkluderas i studien. En integrerad analys tillämpades för analys och sammanställning 

av resultat.  

Resultat: Tre kategorier identifierades och utgjorde studiens resultat; upplevelse av 

förändring, begränsningar i det dagliga livet samt anpassning. Utöver dessa framträdde tio 

subkategorier.  

Slutsats: Individer med kolostomi påverkas såväl fysiskt, psykiskt som socialt av den 

kroppsliga förändringen. En kropp som inte längre motsvarar samhällets kroppsideal upplevs 

vara svår att acceptera. En okontrollerbar tarmfunktion begränsar individers sociala liv. Stöd 

och acceptans av andra anses vara av betydelse för att bättre kunna acceptera sig själv.  

 

Nyckelord: acceptans, anpassning, erfarenheter, förändrad kropp, kolostomi  
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Bakgrund  
 

Stomi 

Ordet stomi kommer från det grekiska ordet stoma och betyder “mun” eller “öppning”. En 

stomi är en konstgjord, kirurgiskt skapad öppning på bukväggen avsedd för avledning av urin 

och avföring. Det finns tre olika typer av stomier, varav kolostomi är den vanligaste. Stomier 

kan vara såväl permanenta som temporära beroende på orsak och typ av operation. En 

kolostomi är en konstruktion av tjocktarmen som avger gaser samt mjuk, formad avföring till 

en sluten påse (Burch, 2011; Swan, 2011). Crohns sjukdom, ulcerös kolit, divertikulit, 

kolorektalcancer, tarmperforation, blåscancer och trauma utgör vanligt förekommande orsaker 

för anläggning av kolostomi. När en individ får besked om att en stomioperation kan komma 

att bli aktuell är chock och avsky vanliga reaktioner. Operationen kan medföra fysiska och 

psykologiska effekter på grund av en förändrad upplevelse av sin egen kropp och därmed 

inverka på individens vardagliga liv (Swan, 2011).  

 

Tidigare forskning 

Enligt tidigare forskning kan livskvaliteten påverkas i stor utsträckning hos individer som fått 

en kolostomi. Ett flertal studier har påvisat såväl psykisk, fysisk som social inverkan på 

enskilda individers liv (Dabirian, Yaghmaei, Rassouli & Tafreshi, 2010; Noone, 2010; Swan, 

2011). Noone (2010) menar att en stomioperation kan utgöra ett hot mot individens fysiska 

integritet och självbild i samband med en förändrad kroppsbild i förhållande till kroppsliga 

funktioner. Vidare påpekar Noone att nedsatt självständighet, förtroende och värdighet kan 

leda till att individens copingstrategier blir överbelastade. Dessutom räds många individer 

över olika reaktioner och avvisande från vänner och familj. Enligt Swan (2011) kan en dold 

förändrad kroppsbild vara svårkontrollerad och detta dolda “problem” kan komma att bli ett 

öppet problem för familj och nära vänner.       

 

Lidande 

Lidandets orsaker kan vara såväl synliga som dolda och förstås som en mänsklig subjektiv 

helhetsupplevelse av att påträffa något ont. Inom vården kan lidande orsakas av sjukdom, 

kroppslig smärta, obehag samt död och förlust. Substantivet lidande centrerar den mänskliga 

upplevelsen, medan verbet lidande innefattar vidkännande av smärtsamma omständigheter 

samt att utstå och genomgå smärta. Genom att binda lidande till en särskild omständighet kan 

lidande sättas som attribut till sjukdom (Arman, 2012).  

 

Enligt Dabirian et al. (2010) kan en stomi leda till ökad ångest och lidande, vilket i sin tur kan 

orsaka allvarlig stress. I studien av Dabirian et al. uttryckte en individ att hens tidigare rena, 

väldoftande och hälsosamma kropp förändrats till en illaluktande kropp som hen inte längre 

tolererade. Lidande är enligt Arman (2012) en andlig/existentiell, emotionell eller fysisk 

upplevelse av oro, smärta eller ångest. Lidande kan innefatta ansträngningar att uthärda, men 

också allvarlig sjukdom som utgör ett hot mot livet och individens relationer. Lidandets 

kliniska definition inbegriper flerdimensionell inre oro, oförmåga till anpassning, 

kontrollförlust samt ensamhet, isolering och depression (Arman, 2012).   

 

Kroppen 

Den levda kroppen 

Begreppet “den levda kroppen” utvecklades av den franske existensfilosofen Merleau-Ponty 

och innebär att kropp och själ är en oskiljbar enhet. Kroppen är personlig och ger oss åtkomst 
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till världen då vi inte bara har en kropp, utan är vår kropp. Vi kan inte fly från vår kropp då 

den ständigt är närvarande. Kroppen förmedlar vår identitet. Kroppen kan, utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv, ses som ett kontinuum mellan sjukdom och hälsa (Lindwall, 

2012).  

 

Människan lever världen genom kroppen och det är viktigt att ta hänsyn till kroppens 

betydelse för individens upplevelse av sjukdom (MacLachlan, 2004). Människans bild av sig 

själv och sin egen kropp påverkas av dagens samhällsideal. Krav ställs på kroppen att vara en 

helhet då en stark och fungerande kropp förmedlar självständighet. En defekt, sjuk och 

avvikande kropp kan däremot anses hotfull och något som bör ställas till rätta. Människan 

förväntas ansvara över samt kontrollera sin egen kropp (Lindwall, 2012).  

 

Den lidande kroppen     

Samtidigt som själen och anden lever i kroppen, ses kroppen som bärare av hälsa och lidande. 

Då individen drabbats av sjukdom kan kroppen ses som hälsans och livets motståndare. En 

sjukdom kan överraska på ett obehagligt sätt samt leda till ovisshet i kroppen. När sjukdom 

tagit makten över kroppen kan individen uppleva sig som fånge i sin egen kropp och därmed 

förlora sin frihet. Individen tvingas sätta gränser då kroppen medför känslan av att leva i en 

kluven helhet. Då sjukdom dominerar överensstämmer inte längre individens tidigare bild av 

sin egen kropp med den bild som nu visas i spegeln. Ett kirurgiskt ingrepp kan förändra och 

omforma den mänskliga kroppen, vilket tvingar individen till omlärning samt anpassning till 

de krav som ställs på den nya kroppen. Det lidande kroppen uthärdar utgör en kamp mot den 

aktuella sjukdomen och den förändring kroppen genomgår medför att individen känner sig 

splittrad (Lindwall, 2012).  

 

Kroppsuppfattning 

Enligt Noone (2010) indelas en individs kroppsuppfattning i tre delar bestående av kroppslig 

verklighet, kroppsideal samt kroppslig presentation. Kroppslig verklighet inbegriper 

uppfattningen av vår kropp, kroppsideal innefattar tankar om hur vår kropp bör vara och 

kroppslig presentation innefattar en bild av hur vi presenterar oss själva. Vid förändring i 

någon av de beskrivna beståndsdelarna kan individens kroppsuppfattning påverkas. Swan 

(2011) menar att anläggning av stomi kan ha en avsevärd inverkan på individens självkänsla 

och kroppsuppfattning. Den förändrade kroppen kan vara svår att anpassa sig till samt leda till 

försämrad livskvalitet i jämförelse med individer utan stomi (Ang, Chen, Siah, He & Klainin-

Yobas, 2013).   

 

Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård kommer ursprungligen från den humanistiska psykologin. Under 1960-

talet underströk psykologen Carl Rogers att det väsentliga för att bistå en annan person med 

hjälp var förståelse för individens egen förmåga samt upplevelse av dennes situation. Därtill 

strävar den personcentrerade vården efter att hela personen synliggörs och att tillgodoseende 

av sociala, psykiska, andliga och existentiella behov prioriteras i lika hög omfattning som 

fysiska behov. Vidare är det av betydelse att bekräfta och respektera individens tolkning och 

upplevelse av ohälsa och sjukdom för att främja hälsa utifrån hälsans betydelse för den 

enskilda individen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Ekman et al. (2011) innebär 

personcentrerad vård att individen ses som en aktiv varelse vid mottagande av vård, snarare 

än passiv. En grundtanke för den personcentrerade vården är att individen inte bör ses som sin 
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sjukdom. Istället bör individen som är i behov av vård sättas i centrum framför sin sjukdom. 

Varje individ ska behandlas som unik, som en helhet och komplett person med särskilda 

behov, önskemål, rädslor och problem (Ekman et al., 2011; Person-centered care, 2018; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2016).    

 

Meleis transitionsteori  

Under livets gång genomgår människan ett flertal olika förändringar, så kallade transitioner, 

från ett tillstånd till ett annat. Transitioner kännetecknas av dynamiska gränser, vändpunkter 

och milstolpar, vilka kan förklaras genom processer eller slutresultat. Transitioner är ett 

resultat av förändringar i individens hälsa, liv, miljö och relationer. Vid transition förändras 

individens sociala status, vilket kan inträffa genom situations-, utvecklings- eller hälso- och 

sjukdomsrelaterade förändringar. Inom vården möter sjuksköterskor patienter i transition 

inom områden som berör patienters välbefinnande, hälsa och förmåga till egenvård. Vid 

transition inom vården är sjuksköterskan ofta den främsta kontakten som patienten och 

dennes familj möter. Vidare närvarar sjuksköterskan vid förändringar och krav som 

transitionen medför (Meleis, 2010; Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & Schumacher, 

2000; Ternestedt & Norberg, 2014).    

 

Vid transitioner utmanas ofta individens identitet, vilket särskilt kan komma att påverka 

individens sårbarhet. Somliga transitioner utmanar individens trygghet, självbild och identitet 

och är mer radikala än andra. Transitioner som kan utmana individens sårbarhet innefattar 

bland annat rehabilitering och återhämtning, sjukdomsupplevelser, kirurgiska ingrepp samt 

åldrande och död. Ett exempel på en hälso- och sjukdomsrelaterad transition kan innefatta en 

övergång från frisk till sjuk alternativt från sjuk till frisk (Meleis, 2010; Ternestedt & 

Norberg, 2014). En stomi är en kirurgiskt skapad konstruktion som medför en yttre förändring 

i individens utseende samt förändrad funktion (Noone, 2010).  

 

Problemformulering  

En stomi inverkar på individens livskvalitet på flera plan. Stomin påverkar individen såväl 

psykiskt, fysiskt som socialt. Anläggning av stomi medför en förändrad upplevelse av den 

egna kroppen, en kropp som kan vara svår att anpassa sig till. Individens levda kropp är 

ständigt närvarande och människans bild av sig själv påverkas av dagens samhällsideal. Den 

omställning som följer individens transition utmanar individens identitet och sårbarhet.  

 

Individer tolkar livsavgörande händelser på skilda sätt och med anledning av detta krävs en 

ökad kunskap och förståelse hos sjuksköterskor för att kunna tillgodose andliga, existentiella, 

psykiska och sociala behov i lika hög omfattning som fysiska behov. Kunskap om 

erfarenheter av stomins inverkan på det dagliga livet krävs för att kunna tillämpa en 

personcentrerad vård. Genom de erfarenheter individerna återger kan sjuksköterskan anpassa 

vården för att tillfredsställa individuella behov.  

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva vuxna individers erfarenheter av förändringar i livet till 

följd av kolostomi.  
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Metod  
 

Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design användes för 

sammanställning av tidigare forskning inom valt område (Kristensson, 2014; Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).  

 

Sökstrategi  

För att identifiera lämplig litteratur har en systematisk sökstrategi använts. Med hjälp av 

sökord har litteratur eftersökts i olika databaser. Inledningsvis utsågs erfarenheter och 

kolostomi som meningsbärande sökord utifrån studiens syfte. För att översätta de 

meningsbärande sökorden till engelska indexord användes Svensk MeSH 

(http://mesh.kib.ki.se). Svensk MeSH gav översättningarna Life Change Events samt 

Colostomy. Via Svensk MeSH kan dessutom termer för upplevelser, känslor och beteenden 

uppsökas och med hjälp av denna funktion hittades även ämnesordet Adaptation, 

psychological. Utöver ovan nämnda meningsbärande sökord har även de närliggande 

begreppen Self Concept och Self Care använts som ämnesord för en mer specificerad sökning. 

För att öka sökningens sensitivitet, i syfte att generera fler artiklar, användes dessutom 

fritextordet experience* med trunkering för att inkludera ordets alla ändelser (Kristensson, 

2014). 

 

Efter att ha identifierat ovanstående sökord tillämpades dessa i de två olika databaserna 

Cinahl och Medline. En sökning med sökorden Life Change Events, Adaptation, 

psychological, Self Concept, Self Care, Experience* och Colostomy tillämpades i såväl Cinahl 

som Medline. Orden söktes separat och rutan “Suggest Subject Terms” kryssades i för att få 

fram artiklar innehållande nämnda ämnesord. Framtagna sökord resulterade i följande 

sökning där de Booleska sökoperatorerna OR och AND användes; (Life Change Events OR 

Adaptation, psychological OR Self Concept OR Self Care OR Experience*) AND 

(Colostomy). Se bilaga 1, sökmatris.   

 

Begränsningar gällande språk och publiceringsår samt ålder gjordes i de båda databaserna. I 

Cinahl begränsades sökningen till all adult medan begränsningen all adult: 19+ years 

tillämpades i Medline. I de båda databaserna avgränsades sökningen till artiklar publicerade 

på engelska och för att finna så aktuell forskning som möjligt gjordes en tidsbegränsning till 

åren 2008-2018. I Cinahl begränsades sökningen ytterligare till artiklar som genomgått en 

granskning innan publicering (peer reviewed) för att uppnå en ökad kvalitet. Sökningen 

resulterade i 90 artiklar i Cinahl samt 170 artiklar i Medline. Se bilaga 1, sökmatris.     

 

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier  

I studien inkluderades artiklar som belyste enskilda vuxna individers perspektiv av 

livsförändringar. För att finna artiklar som utförligt beskrev individers erfarenheter 

inkluderades enbart kvalitativa artiklar. Artiklar som i huvudsak inte berörde erfarenheter av 

att leva med kolostomi exkluderades.   

 

Urvalsförfarande  

Utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier genomfördes ett urval bestående av fyra 

steg, se bilaga 1. I det första urvalet lästes sammanlagt 260 titlar. Titlar som ansågs kunna 

http://mesh.kib.ki.se/


 

5 

 

besvara studiens syfte utsågs till urval två. I det andra urvalet lästes totalt 70 artiklars abstrakt. 

Författarna läste abstrakten var för sig för att sedan jämföra och diskutera vilka artiklar som 

motsvarade studiens inklusions- och exklusionskriterier och därför skulle gå vidare till nästa 

urval. Fjorton artiklar gick vidare till urval tre för granskning och värdering av kvalitet samt 

läsning i fulltext. Under det fjärde och sista urvalet återstod elva artiklar som kom att 

användas till studiens resultat.  

 

Värdering av kvalitet  

Vid granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet användes ett övergripande 

bedömningsformulär för kvalitativa studier, vilket finns beskrivet av Kristensson (2014). 

Aktuellt bedömningsformulär jämfördes med granskningsmallen ”Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser”, 

framtagen av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). Det valda 

bedömningsformuläret är en förenklad och likvärdig version av SBU:s granskningsmall. 

Bedömningsformuläret ansågs vara tydligt utformat samt höll en god kvalitet och användes 

därför vid bedömning av vetenskaplig kvalitet. Bedömningsformuläret användes noggrant och 

en granskning gjordes utefter artiklarnas syfte, design, urvalsförfarande, urval, 

datainsamlingsmetod, analysprocess, resultat samt trovärdighet.  

 

Samtliga 14 artiklar granskades oberoende och enskilt av de båda författarna. Efter 

genomförd granskning diskuterades och jämfördes lästa artiklar, vilket resulterade i att tre 

artiklar exkluderades. En artikel visade sig vara en mix av en kvalitativ och kvantitativ design, 

en annan saknade diskussionsdel och en tredje exkluderades till följd av att resultatdelen inte 

besvarade studiens syfte. De elva artiklar som kom att ingå i studiens resultat hade tydligt 

formulerade syften samt uppfyllde majoriteten av de kriterier som ingick i 

bedömningsformuläret. I bilaga 2, artikelmatris, redovisas en tydligare beskrivning av 

inkluderade artiklars styrkor och svagheter.   

 

Bearbetning och analys 

Kristensson (2014) beskriver en integrerad analys med ett induktivt perspektiv, vilken 

användes för analys och sammanställning av inkluderade artiklars resultat. Den integrerade 

analysen genomfördes i tre olika steg där det första steget bestod av genomläsning av utvalda 

artiklars resultatinnehåll för identifiering av generella likheter och skillnader. I steg två 

kategoriserades och sammanfattades resultat med liknande innehåll. I det tredje och sista 

steget sammanställdes artiklarnas resultat under respektive kategori, vilka i sin tur utgjorde 

olika subkategorier. Den integrerade analysen resulterade i tre kategorier med tio tillhörande 

subkategorier, se tabell 1.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförande av planerad medicinsk forskning krävs i de flesta fall ett formellt etiskt 

tillstånd (Kristensson, 2014). För vetenskapliga studier som genomförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grundläggande nivå ställs inga krav på en formell etisk prövning (Lag 

om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460, 2 §). Samtlig forskning 

ska dock kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt (Kjellström, 2017). En litteraturstudie bör 

innehålla etiska överväganden rörande urval och resultatpresentation (Forsberg & 

Wengström, 2016). Vid granskning av utvalda artiklar krävs etiska överväganden i syfte att 

kontrollera om inkluderade studier är etiskt försvarbara (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Samtliga elva artiklar som inkluderades i studiens resultat var etiskt godkända. I tre av 
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artiklarna framgick det dock inte att de var godkända av en etisk kommitté och författarna 

valde därför att kontrollera etiskt godkännande via tidskrifternas hemsidor. Vidare fördes ett 

etiskt resonemang i tio av de elva artiklarna som ingick i studien. Resonemang gällande 

informerat samtycke, anonymitet, konfidentialitet och ljudinspelning diskuterades. I den 

artikel där det inte fördes ett etiskt resonemang fanns riktlinjer angivna på tidskriftens 

hemsida. 

 

I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS: 2003:469, 16 & 17 §) 

regleras bestämmelser gällande information och samtycke. Enligt 16 § ska personen 

forskningen involverar få information angående bland annat forskningens syfte, 

forskningsmetod, eventuella risker, att deltagande sker på frivillig basis samt att medverkan 

kan avbrytas när som helst. Enligt 17 § får forskning endast utföras om personen forskningen 

avser erhållit information samt lämnat sitt samtycke. 

 

Innan datainsamlingen påbörjades reflekterades samt diskuterades författarnas förförståelse 

med avsikt att eftersträva ett objektivt förhållningssätt. Författarnas förförståelse innefattade 

föreställningar kring att individer till största del påverkas psykiskt till följd av anläggning av 

kolostomi. Förförståelsen innefattade ett psykiskt försämrat mående med lägre självkänsla 

och självförtroende. Förförståelsen åsidosattes och resultat presenterades oavsett om det 

överensstämde med författarnas egen åsikt.  

 

Resultat 
 

Studiens resultat baseras på elva kvalitativa artiklar. Resultatet presenteras under tre 

huvudkategorier med tio tillhörande subkategorier, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier i inkluderade artiklar. 
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Upplevelse av förändring 

Emotionella upplevelser 

“Kommer det vara möjligt att leva ett liv likt det jag tidigare levde?” var en vanligt 

återkommande frågeställning hos individer som nyligen fått en kolostomi anlagd. Skräck, 

rädsla och förnekelse var vanliga upplevelser i inledningsskedet. Förnekelse av den 

kroppsliga förändringen innefattade upplevelser av att kolostomin var ett främmande objekt 

som inte tillhörde kroppen. Tidigare erfarenheter av släktingar med stomi utgjorde en 

skyddsfaktor hos somliga, vilket underlättade deras acceptans av den nya livssituationen. Att 

acceptera kolostomin och dess tillhörande hantering visades vara svårt då kolostomin skulle 

komma att tillhöra kroppen livet ut. Genom att förmoda att kolostomin skulle vara tillfällig 

var det lättare att acceptera dess anläggning (Barbosa Marques et al., 2018; Hueso-Montoro et 

al., 2016). 

 

Att för första gången se sin stomi förknippades med känslor av rädsla, nyfikenhet och 

förödelse. Vissa individer valde att skjuta upp momentet av att se sin stomi för första gången. 

Vid utskrivning från sjukhuset uppstod oro och ängslan inför den egna hanteringen av stomin 

då sjukvårdspersonal inte längre skulle finnas lika tillgängliga. Individer poängterade även 

vikten av autonomi och självständighet för att inte göra sig beroende av andra (Hueso-

Montoro et al., 2016).  

 

En förändrad kropp                  

Efter anläggning av stomi kunde en förändrad kroppsbild vara mer eller mindre svår att 

acceptera. En del såg förändringen som något normalt och påtalade vikten av att se stomin 

som en naturlig del av sig själv. Andra upplevde stomin som något främmande och ansåg sig 

inte längre uppfattas som normal. Den förändrade kroppen uppfyllde inte längre kravet på den 

ideala kroppen och var därför svår att acceptera (Barbosa Marques et al., 2018; Hueso-

Montoro et al., 2016). 

 

Till följd av den förändrade kroppen med kolostomi följde en ökad medvetenhet om den egna 

kroppen. Kroppen upplevdes främmande och okontrollerbar, men förväntades återfå styrka 

och funktion för att behärska nya omständigheter. En ökad medvetenhet om den egna kroppen 

yttrade sig i förändrat utseende och känsla för den egna kroppen samt en störning av den 

kroppsliga funktionen. Ett förändrat kroppsligt utseende till följd av stomin och dess 

tillhörande påse associerades med känslor av ångest och ett oattraktivt utseende. Dessa 

känslor medförde att individer undvek sin nya, förändrade spegelbild. En störning av den 

kroppsliga funktionen påverkades av individers förmåga till kontroll över stomifunktionen. 

Avföringens konsistens, individers förmåga till egenvård samt avföringsläckage var av 

betydelse för individers känsla av kontroll. Individer upplevde en förändrad kroppslig känsla 

genom förlust av känsel. Trots att kolostomin tillhörde den egna kroppen upplevdes avsaknad 

av känsel vid beröring samt tömning, vilket resulterade i ett obalanserat förhållande mellan 

kropp och själ. Även om individer hade accepterat sin kolostomi var det inte möjligt att 

uppleva ett balanserat förhållande mellan kropp och själ efter operationen (Thorpe, Arthur & 

McArthur, 2016).  

 

Kroppen som andra ser den  

Individer i omgivningen ansåg att det nya utseendet av den kolostomiopererades kropp var 

förändrat till det sämre. Kroppen uppfattades som konstig, förändrad, äcklig och svår att 

betrakta (Barbosa Marques et al., 2018). Därtill finns beskrivet att anhöriga uppfattade stomin 
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som smittsam och därför valde att separera individens disk (Sarabi, Navipour & Mohammadi, 

2017). Individer med stomi upplevde även att de betraktades med nyfikenhet (Barbosa 

Marques et al., 2018). Andra människor gav medlidande samt förmedlade att individens 

kropp duger som den är (Sarabi et al., 2017; Thorpe & McArthur, 2017).  

 

Begränsningar i det dagliga livet  

Läckage och lukt 

Ett återkommande orosmoment hos individer var förlust av kontroll relaterat till läckage, lukt 

och läten (Andersson, Engström & Söderberg, 2010; Bonill de las Nieves et al., 2014; Tao, 

Songwathana, Isaramalai & Wang, 2014; Thorpe et al., 2016; Thorpe & McArthur, 2017). 

Bristande kroppskontroll framkallade irritation, frustration och genans. Flertalet individer 

fruktade att deras stomipåse skulle läcka och många hade vid något tillfälle upplevt läckage. 

Något som beskrevs pinsamt och traumatiskt var då stomipåsens innehåll läckt ut i sängen 

(Andersson et al., 2010; Thorpe et al., 2016). Somliga individer beskrev sömnproblem då de 

var tvungna att anpassa sina sovpositioner för att undvika läckage (Cengiz & Bahar, 2017; 

Grant et al., 2011).  

 

Upprepade läckageproblem ökade individers beroende av stomiterapeuter för hantering och 

utprovning av lämpligt material. Trots hjälp med utprovning av material upplevdes läckage 

som en motgång samt inverkade negativt på självförtroendet. Oförmåga att självständigt 

kunna hantera stomin på förväntat sätt ledde till känslor av hopplöshet. Individer oroade sig 

ständigt över läckage och tog därför för vana att ta med sig extra material då de lämnade 

hemmet. I samband med sociala sammankomster var valet av placering väl genomtänkt för att 

smidigt kunna avlägsna sig om lukt eller läckage uppstod. En vana vid vistelse i främmande 

miljöer var att alltid kontrollera var närmaste toalett fanns. Därtill tömde somliga sina 

stomipåsar före längre vistelser utanför hemmet (Andersson et al., 2010; Thorpe et al., 2016). 

Oro för lukt och läten från gasavgång begränsade vissa individer från att delta i sociala 

aktiviteter (Andersson et al., 2010; Tao et al., 2014).     

 

Social isolering  

Kolostomin ansågs tabubelagd, vilket innebar en rädsla över att samtala om sin kolostomi. 

Kolostomin uppfattades främmande, vilket resulterade i att individer ansåg sig vara 

annorlunda i jämförelse med andra människor. För att uppfattas som “normal” valde somliga 

att dölja sin stomi för att undvika kränkningar (Kjaergaard Danielsen, Elgaard Soerensen, 

Burcharth & Rosenberg, 2013; Tao et al., 2014). Individer upplevde skam och osäkerhet då 

de inte kunde kontrollera stomiutsläppen. Detta resulterade i ett begränsat socialt liv då 

somliga valde att isolera sig under den första tiden efter sin stomioperation (Sarabi et al., 

2017). Till följd av bristande förtroende kring hanteringen av stomin var resor en utmaning. 

Flera individer undvek eller avbokade resor under deras första år med stomi. Att resa i större 

sällskap, bo tillsammans med främlingar och att färdas längre sträckor med buss var 

utmaningar som beskrevs. För en privat hantering av sin stomi föredrog en del att ta in på 

hotell vid långväga besök hos anhöriga (Grant et al., 2011; Thorpe & McArthur, 2017).   

 

Reaktionerna varierade i samband med avslöjandet av stomin. Enstaka individer valde att 

berätta om sin kolostomi endast i särskilda fall. Andra menade att de varken hade något att 

dölja eller skämmas över och berättade därför öppet om sin kolostomi (Hueso-Montoro et al., 

2016; Sarabi et al., 2017). En del uttryckte oro över att stomin skulle upptäckas av andra och 

därför undveks situationer där stomin kunde avslöjas (Hueso-Montoro et al., 2016; 
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Kjaergaard Danielsen et al., 2013). Stomin betraktades vidare hindra utförandet av fysiska 

aktiviteter till följd av nedsatt fysisk förmåga, utmattning, sömnsvårigheter och smärta 

(Cengiz & Bahar, 2017; Thorpe & McArthur, 2017). En av individerna uttryckte att hemmet 

var en trygg miljö där oförutsägbara händelser kunde hanteras privat. Då individer upplevde 

att de inte kunde leva upp till samhällets sociala förväntningar ifrågasattes betydelsen av att 

återuppta tidigare relationer på grund av fruktan av en okontrollerad stomihantering (Thorpe 

& McArthur, 2017). 

 

Relationer och sexuellt samliv                                                   

Det nya livet med stomi påverkade och begränsade intima relationer (Andersson et al., 2010; 

Cengiz & Bahar, 2017; Grant et al., 2011; Hueso-Montoro et al., 2016; Sarabi et al., 2017; 

Tao et al., 2014; Thorpe & McArthur, 2017). Manlig impotens, kvinnlig dyspareuni och en 

förändrad kropp som upplevdes oattraktiv påverkade intima relationer. I relationer där 

individens partner hade accepterat den kroppsliga förändringen hade stomin en minimal 

inverkan på det sexuella samlivet. Vid avsaknad av acceptans uppstod känslor av avvisning 

och några uppgav att de sov i separata sovrum trots att de tidigare haft ett nära intimt 

förhållande (Cengiz & Bahar, 2017; Tao et al., 2014; Thorpe & McArthur, 2017).  

 

Vissa individer kände sig inte tillräckligt informerade om när de kunde återgå till ett sexuellt 

samliv. Dessutom upplevdes det genant att samtala om sexuellt samliv med 

sjukvårdspersonal, vilket hindrade dem från att beröra ämnet (Tao et al., 2014). Individers 

äktenskap upplevdes sårbart efter operationen och somliga äktenskap resulterade i skilsmässa 

(Sarabi et al., 2017). Den kroppsliga förändringen medförde dessutom oro över att inleda nya 

relationer (Hueso-Montoro et al., 2016). Då en individ för första gången skulle vara intim i ett 

nytt förhållande beskrev denne att hen möttes av skräck från sin nya partner. Detta kom att 

leda till avhållsamhet då individen inte ville mötas av liknande reaktioner i samband med 

intima relationer (Grant et al., 2011). 

 

Anpassning 

Diet 

Individer med kolostomi kontrollerade sitt matintag för att undvika illaluktande gaser och 

ökade tarmrörelser. För att övervinna begränsningar i det dagliga livet undveks gasbildande, 

kryddstark, fet och fiberrik mat samt råa grönsaker (Andersson et al., 2010; Bonill de las 

Nieves et al., 2014; Grant et al., 2011; Sarabi et al., 2017; Thorpe & McArthur, 2017). För att 

upptäcka en fungerande kosthållning prövades olika livsmedel. Livsmedel som gav ökad 

gasbildning samt ökade tarmrörelser undveks. Därtill anpassades mängden intagen mat för 

hantering av avföringsutsläpp (Grant et al., 2011). Kosten anpassades inför sociala aktiviteter 

och inför tillfällen då gasbildning ansågs extra genant undvek individer att äta. Vid umgänge 

med nära vänner kände sig somliga mer bekväma och oroade sig därför mindre över vad de åt 

(Andersson et al., 2010; Thorpe & McArthur, 2017).  

        

Klädsel 

Individer med stomi anpassade valet av kläder utefter vad som ansågs lämpligt att bära. För 

att dölja och undvika tryck över kolostomin valde individer att bära mörka, löst åtsittande 

kläder. Att ersätta sin tidigare klädstil med löst åtsittande kläder upplevdes oattraktivt och 

mindre kvinnligt (Barbosa Marques et al., 2018; Cengiz & Bahar, 2017; Grant et al., 2011; 

Thorpe et al., 2016). Vid användning av badkläder valde somliga att använda baddräkt 

framför bikini för att lättare kunna dölja sin kolostomi (Bonill de las Nieves et al., 2014). 
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Individers anpassade klädval till följd av oro över att stomin skulle synas påverkade såväl 

deras självuppfattning som relationer till andra. Med tiden upplevde de sig mer självsäkra i 

sitt val av kläder samt uttryckte vikten av att må bra i de kläder de hade på sig (Thorpe et al., 

2016).    

 

Coping 

Egenvård samt hantering av gasbildning och avföring var områden som uppfattades 

besvärliga och som därmed behövde bemästras med hjälp av strategier. Därtill krävdes 

strategier för acceptans av den förändrade kroppen (Bonill de las Nieves et al., 2014). 

Individers känslomässiga beredskap samt grad av erhållet stöd påverkade förmågan till 

egenvård. Stöd av vänner eller partner underlättade vardagen samt hanteringen av stomin. 

Utan stöd beskrevs situationen som oöverkomlig (Grant et al., 2011; Sarabi et al., 2017; 

Thorpe et al., 2016). Några individer använde humor som verktyg för att lättare kunna hantera 

och anpassa sig till stomin. Somliga valde att hantera oförutsägbara ljud eller lukter genom att 

ignorera alternativt skämta bort situationen (Grant et al., 2011; Thorpe & McArthur, 2017). 

För att övervinna oron för läckage kontrollerades stomipåsens innehåll regelbundet. Dessutom 

var individer måna om att medta extra material samt tömma påsen innan de lämnade hemmet 

(Tao et al., 2014). Känslan av att kunna hantera oförutsägbara händelser relaterat till stomin 

ökade individers självförtroende samt deltagande i olika sociala sammanhang (Thorpe & 

McArthur, 2017). 

 

Acceptans 

Individer som såg livet med stomi som en chans att överleva hade lättare att acceptera stomin. 

För somliga var det också lättare att acceptera stomin då den sågs som en behandling av en 

underliggande sjukdom (Andersson et al., 2010; Cengiz & Bahar, 2017). En individ med 

ulcerös kolit beskrev det nya livet med stomi som en lättnad då det “tidigare livet” upplevts 

som en börda med besvärliga symtom (Thorpe et al., 2016). I de fall stomin var temporär var 

den lättare att acceptera (Barbosa Marques et al., 2018; Cengiz & Bahar, 2017). Individer som 

accepterat och anpassat sig till stomin uttryckte inga hinder att fortsätta leva det nya livet likt 

tidigare. Då stomin väl var accepterad ansåg en del att deras stomi varken var något att dölja 

eller skämmas över (Hueso-Montoro et al., 2016). Trots att stomin accepterats som en del av 

den egna kroppen uttryckte individer hopp om att en dag få uppleva stomin som en naturlig 

del av sin egen kropp (Thorpe et al., 2016). Avsaknad av acceptans och stöd från sin partner 

ledde till minskat kroppsligt självförtroende samt ökad självmedvetenhet. Till följd av detta 

upplevdes det inte troligt att inleda nya intima relationer (Thorpe & McArthur, 2017). I 

relationer där sexuellt samliv inte längre var möjligt betonades vikten av partnerns acceptans 

för en fortsatt god relation (Andersson et al., 2010).  

 

Ett positivt tankesätt kunde enligt en kinesisk övertygelse förbättra kroppslig hälsa. Trots att 

kolostomin innebar ett flertal begränsningar beskrevs ett positivt tankesätt främja postoperativ 

återhämtning. Individer med detta tankesätt värderade sitt nuvarande liv på ett positivt sätt 

genom att leva utan oro, leva i nuet, vara realistiska, vänja sig vid samt anpassa sig till livet 

med kolostomi. Ett positivt tankesätt underlättade förmågan till acceptans, lindrade ångest 

samt bidrog till harmoni mellan kropp och själ (Tao et al., 2014).  

 

För att kunna acceptera sig själv samt våga delta i sociala sammanhang påtalade individer 

vikten av att vara accepterad av andra. Acceptans av andra främjade möjligheten att uppnå 

självständiga sociala mål samt återfå social identitet (Thorpe & McArthur, 2017). För att 
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individer skulle kunna bevara sin identitet var det av betydelse att kontakten med personer de 

tidigare känt upprätthölls (Kjaergaard Danielsen et al., 2013).  

 

Resultatsammanfattning  

Vid anläggning av stomi var skräck, rädsla och förnekelse vanliga reaktioner. Kolostomin 

kunde upplevas som ett främmande objekt som inte tillhörde kroppen. Individer uttryckte oro 

över att inte kunna leva sitt liv likt tidigare. En förändrad kropp kunde vara svår att acceptera 

då kravet på den ideala kroppen inte längre uppfylldes. En ökad medvetenhet om den egna 

kroppen uttrycktes som en störning av den kroppsliga funktionen, ett förändrat utseende och 

förändrad känsla för den egna kroppen. Den förändrade kroppen upplevdes främmande och 

okontrollerbar, vilket gav upphov till oro för läckage, lukt och läten. Läckage upplevdes som 

en motgång samt hade ett negativt inflytande på självförtroendet. En stomi som inte gick att 

kontrollera resulterade i ett begränsat socialt liv. Individer med kolostomi ansåg sig vara 

annorlunda i jämförelse med andra människor och valde därför att dölja sin stomi.  

 

Livet med stomi påverkade och begränsade intima relationer och i relationer där sexuellt 

samliv inte längre var möjligt betonades vikten av partnerns acceptans för en fortsatt god 

relation. För att undvika illaluktande gaser och ökade tarmrörelser anpassades kosten. Vidare 

anpassades valet av kläder för att dölja samt undvika tryck över stomin. Olika 

copingstrategier användes för att underlätta egenvård samt hantering av gasbildning och 

avföring. Dessutom krävdes strategier för acceptans av den förändrade kroppen. I de fall då 

stomin sågs som en behandling av en underliggande sjukdom var den lättare att acceptera. En 

accepterad kropp med stomi ansågs varken vara något att dölja eller skämmas över. Individer 

påtalade vikten av att vara accepterad av andra för att kunna acceptera sig själv samt våga 

delta i sociala sammanhang. 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med systematisk sökning och 

deskriptiv design. Enligt Kristensson (2014) är en litteraturstudie en lämplig metod för 

sammanställning av kunskap som senare kan tillämpas i praktiken. Då syftet var att beskriva 

erfarenheter ansågs en deskriptiv design vara adekvat.    

 

För en korrekt översättning och definition av framtagna ämnesord användes Svensk MeSh. 

Svensk MeSH (http://mesh.kib.ki.se) är en databas där svenska ämnesord, så kallade MeSH-

termer, översätts till engelska indexord för att kunna användas i relevanta databaser. Via 

Svensk MeSH föreslogs ämnesordet Quality of Life, vilket ansågs vara ett användbart sökord 

som skulle kunna komplettera övriga sökord. Quality of Life visade sig dock generera 

mestadels kvantitativa träffar, vilket minskade sökningens specificitet och med anledning av 

detta uteslöts ämnesordet.  

 

En kombinerad sökning som inkluderar kontrollerade ämnesord samt fritextord kan anses 

vara såväl en styrka som en svaghet. Kombinationen av ämnessökning och fritextsökning 

anses vara en styrka som ökar sökningens sensitivitet genom att inkludera samtliga adekvata 

referenser (Willman et al., 2016). Den kombinerade sökstrategin ansågs samtidigt vara en 

svaghet då sökningens specificitet minskade genom att icke relevanta referenser inkluderades. 
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För att finna relevanta artiklar som ansågs kunna besvara studiens syfte tillämpades sökningar 

i de två olika databaserna Medline och Cinahl. Medline är en omfattande sökmotor i 

databasen Pubmed som innehåller vetenskaplig litteratur inom omvårdnad, medicin och 

odontologi. Cinahl är en omfattande databas som huvudsakligen innehåller vetenskaplig 

litteratur inom det vårdvetenskapliga området (Forsberg & Wengström, 2016; Kristensson, 

2014). I bilaga 1, sökmatris, framgår att samtliga åtta artiklar som fanns i Cinahl även 

återfanns i Medline. Utifrån detta skulle databasen Cinahl kunna anses överflödig, men 

samtidigt är det omöjligt att förutse vilka träffar respektive databas kommer att generera. 

Dessutom menar Forsberg och Wengström (2016) att Cinahl innehåller tidskrifter som inte är 

publicerade i Medline. Användning av flera databaser anses stärka sensitiviteten och 

trovärdigheten för studiens resultat (Henricson, 2017). För att öka studiens sensitivitet kunde 

dessutom databasen PsycINFO använts, vilken är en databas innehållande psykologisk 

forskning inom omvårdnad, medicin samt andra närliggande områden (Forsberg & 

Wengström, 2016). Med anledning av detta skulle PsycINFO kunnat bidra med ytterligare 

psykologiska aspekter kring undersökt fenomen.    

 

Artiklar som i huvudsak inte berörde erfarenheter av att leva med kolostomi exkluderades. 

Majoriteten av studiedeltagarna i framsökta artiklar var bärare av kolostomi, vilket utgjorde 

en styrka för studiens resultat. I de fall där det tydligt framgick att erfarenheter beskrevs av 

individer med ileostomi eller urostomi kom dessa erfarenheter att exkluderas.  

 

Vid värdering av artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades de olika artiklarna oberoende 

och enskilt av de båda författarna. Detta anses utgöra en styrka då Kristensson (2014) påtalar 

vikten av att samtliga författare är involverade i granskningsprocessen samt att studierna 

granskas av var och en av författarna. Vidare menar Kristensson att resultaten bör jämföras 

och diskuteras innan författarna väljer att inkludera studierna. För bedömning av kvalitativa 

studiers hållbarhet kan trovärdighetsbegreppet användas, vilket var ett kriterium som ingick i 

bedömningsformuläret som tillämpades i studien. Trovärdighetsbegreppet inbegriper 

tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet. Tillförlitlighet handlar om i vilken 

mån forskarens tolkningar utgår från insamlat datamaterial och inte från forskarens 

förförståelse. Studiens tillförlitlighet stärks genom att författarna reflekterade över samt 

åsidosatte sin egen förförståelse, vilket minimerar risken för ett snedvridet resultatinnehåll. 

Därtill hade artiklarna som inkluderades i föreliggande studies resultat ett varierat urval som 

speglade erfarenheter beskrivna av såväl män som kvinnor, vuxna individer i olika åldrar samt 

individer med olika kulturell bakgrund. Dessutom varierade individernas tid med stomi. Ett 

varierat urval ökar studiens tillförlitlighet och kan tillföra olika perspektiv av undersökt 

fenomen (Kristensson, 2014).        

 

Inkluderade artiklar i föreliggande studies resultat speglar erfarenheter från skilda delar av 

världen, där det aktuella samhällets normer och värderingar skiljer sig åt, och på grund av 

detta anses studiens resultat vara överförbart. Överförbarhet handlar om resultatets giltighet i 

andra sammanhang utöver de som representerats i studien (Kristensson, 2014). Enligt 

Håkansson (2014) är det dock viktigt att undvika generaliserande föreställningar kopplade till 

kultur eller religion. Studiens resultat innefattade endast kvalitativa artiklar och enligt 

Kristensson (2014) syftar kvalitativa studier inte till att generaliseras. Utifrån en 

rimlighetsbedömning som fastställs av läsaren bedöms studiens överförbarhet. Studiens 

överförbarhet stärks genom en tydlig beskrivning av studiedeltagare respektive studiekontext 

(Kristensson, 2014). För tydligare beskrivning, se bilaga 2.  
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Giltighet omfattar insamlat datamaterials stabilitet över tid samt berör därmed också 

resultatets stabilitet (Kristensson, 2014). För att finna så aktuell forskning som möjligt 

eftersöktes artiklar som var publicerade mellan åren 2008-2018. Flertalet artiklar presenterade 

när i tiden datamaterialet samlats in, vilket är ett sätt att påvisa giltighet i insamlat material. 

Att ett fåtal artiklar inte redogjorde för tidsspannet av insamlat datamaterial kan anses minska 

studiens giltighet.       

 

Verifierbarhet handlar om hur välrepresenterat studiens resultat är i insamlat datamaterial 

samt i vilken mån resultat och tolkningar kan verifieras (Kristensson, 2014). Då författarna 

inte har det engelska språket som modersmål kan korrekta tolkningar av insamlat datamaterial 

inte garanteras. Begränsade språkliga kunskaper utgör en risk för feltolkningar och därför kan 

studiens verifierbarhet ha påverkats negativt (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

För analys och sammanställning av studiens resultat användes en integrerad analys. Resultat 

med liknande innehåll skapade olika kategorier med tillhörande subkategorier (Kristensson, 

2014). Då individers erfarenheter beskrevs på varierade sätt i olika sammanhang ansågs 

innehåll under olika subkategorier kunna passa under flera kategorier. Kategorierna har 

flytande gränser samt följer ett kontinuum och med anledning av detta valde författarna att 

sammanställa resultat under den kategori där det föll sig mest naturligt. 

 

För att säkerställa att forskning bedrivits med respekt utifrån autonomiprincipen bör endast 

artiklar som innehåller noggranna etiska överväganden alternativt tillstånd från en etisk 

kommitté inkluderas i studien (Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarna förhöll sig därför 

kritiska inför urvalet av artiklar. Endast etiskt godkända artiklar inkluderades i studien. I tio 

av de elva inkluderade artiklarna fördes dessutom ett etiskt resonemang, vilket utgör en styrka 

samt påvisar att forskarna beaktat etiska aspekter vid genomförande av de olika studierna. I 

föreliggande litteraturstudie har författarna använt sig av en systematisk sökning bestående av 

tydliga sökkriterier samt inklusions- och exklusionskriterier. Vidare har författarna tillämpat 

en systematisk granskning vid värdering av kvalitet, vilket eliminerat risken för ett 

godtyckligt resultat, något som anses vara viktigt utifrån ett etiskt perspektiv.  

 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkommer att ett förändrat kroppsligt utseende kan vara mer eller mindre svårt 

att acceptera (Hueso-Montoro et al., 2016). Likt föreliggande studie visade tidigare forskning 

att individers acceptans av kroppens förändrade utseende varierade. Den kroppsliga 

förändringen var hos somliga individer lättare att acceptera då individens jag var hotat av 

sjukdom och stomin utgjorde vägen till överlevnad (Kelly, 1992). Ett förändrat kroppsligt 

utseende utgör en form av transition (Meleis, 2010). Enligt Meleis teori om transition varierar 

individers upplevelse av transition trots likartat kirurgiskt ingrepp och utfall. En transition 

som medför ett förändrat kroppsligt utseende kan inträffa oberoende av individers önskemål 

och kan uppfattas såväl positivt, negativt som neutralt. Upplevelsen och inflytandet av en 

transition kan variera med tiden då en transition är en rörlig process med otydliga gränser. 

Individers inledande upplevelser av stomin förändras i takt med individers förmåga till 

anpassning och acceptans (Meleis, 2010).  

 

I resultatet framkommer att det förändrade kroppsliga utseendet kan leda till ångest och 

känslan av ett oattraktivt utseende som inte längre lever upp till idealkroppen (Barbosa 

Marques et al., 2018; Thorpe et al., 2016). Utifrån detta skulle ett antagande kunna vara att 

individer ständigt jämför sitt utseende med andras, vilket påverkar deras självkänsla. Tidigare 
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forskning bekräftar detta antagande då kvinnor i en studie av Honkala och Berterö (2009) 

upplevde att de såg annorlunda ut samt ansåg sig vara mindre värda i jämförelse med friska 

kvinnor. Att inte likna andra kvinnor till utseendet påverkade klädvalet samt deltagandet i 

olika aktiviteter, vilket även påvisats i föreliggande studies resultat. Psykiskt inverkade 

stomin negativt på kvinnornas självkänsla då de kände sig såväl osäkra som oattraktiva 

(Honkala & Berterö, 2009).    

 

I en studie av Grant et al. (2011), vilken även ingår i föreliggande studies resultat, skildras 

könsskillnader i livskvalitet och i denna studie framkommer att depression och kroppsbild 

endast diskuterades av kvinnliga deltagare. På grund av rådande kroppsideal menar Grogan 

(2008) att framför allt kvinnor i åldrarna 18-25 år drabbas av låg självkänsla. Vidare menar 

Grogan att psykologiska konsekvenser till följd av en förändrad kvinnlig kroppsbild kan leda 

till sexuell dysfunktion och dålig självbild. Enligt Noone (2010) kan en förändring av 

kroppslig verklighet, kroppsideal och kroppslig presentation påverka individers 

kroppsuppfattning. Vid sjukdom överensstämmer inte längre individens förändrade 

kroppsbild med den bild som tidigare visats i spegeln (Lindwall, 2012). Med anledning av 

detta kan ett resonemang kring samhälleliga aspekter föras. Samhällets normer och 

värderingar har en inverkan på individens egen samt andras uppfattning av hur vi förväntas 

bete oss, fungera och se ut. I dagens samhälle råder en tilltagande fixering vid en objektiv 

kropp som bör vara vacker, frisk och stark. Ett avvikande och oönskat utseende har i dagens 

samhälle blivit svårare att acceptera (Håkansson, 2014).  

 

Det västerländska kroppsidealet som framställs i litteraturen samt i olika former av media 

ligger till grund för ytterligare diskussion kring genusaspekter. Det kvinnliga idealet speglar 

en formbar, attraktiv och slank kropp, medan ett manligt kroppsideal karaktäriseras av en 

stark och vältränad kropp. Genom den biologiska kroppen kommer manligheten till uttryck 

och kroppen kännetecknar inre kraft och styrka. Såväl män som kvinnor blir socialt 

accepterade och bedöms av andra genom sitt yttre, vilket leder till att de båda könen utsätts 

för ständig självvärdering där självkänslan utmanas (Grogan, 1999). Med anledning av detta 

skulle självkänslan hos individer med stomi kunna påverkas negativt till följd av det kvinnliga 

och manliga kroppsideal som råder i dagens samhälle.  

      

Litteraturstudiens resultat påvisade även att en störning av den kroppsliga funktionen 

resulterade i en kropp som upplevdes främmande och okontrollerbar. En stomi som inte gick 

att kontrollera avseende läckage, lukt och läten begränsade individers sociala liv (Andersson 

et al., 2010; Bonill de las Nieves et al., 2014; Tao et al., 2014; Thorpe et al., 2016; Thorpe & 

McArthur, 2017). Enligt Swan (2011) uttryckte individer med stomi att det mest besvärliga 

var att anpassa sig till en okontrollerbar tarmfunktion. Likt föreliggande studies resultat 

påvisar tidigare forskning att okontrollerade avföringsutsläpp, tarmrörelser, gasutsläpp, ljud 

och läckage var en utmaning (Manderson, 2005). Ett antagande skulle kunna vara att 

individers liv begränsas och anpassas utifrån upplevd känsla av kontroll. Ett sådant antagande 

förstärks av tidigare forskning som beskrivit att individers kroppsrelaterade aktiviteter 

begränsades till följd av stomin. Individer som tidigare varit fysiskt aktiva upplevde nu en 

begränsning vid utförande av fysiska aktiviteter. Därtill beskrevs stomin utgöra ett hinder för 

deltagande i sociala aktiviteter till följd av rädsla för lukt och läckage, vilket bland annat 

hindrade individer från att exempelvis resa kollektivt eller gå på bio. Individer beskrev även 

begränsningar i dagligt arbete på grund av svårigheter att passa avtalade tider, detta till följd 

av oväntade händelser av läckage. På grund av oro för lukt och läckage uttryckte individer 

svårigheter att känna sig bekväma i sociala sammanhang, med risk för att lukt och läckage 
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skulle upptäckas av andra (Honkala & Berterö, 2009). En individ uttryckte att hens tidigare 

rena, väldoftande och hälsosamma kropp förändrats till en illaluktande kropp som hen inte 

längre tolererade (Dabirian et al., 2010). Likt föreliggande studie påtalar Manderson (2005) 

att en förlorad tarmfunktion leder till känslor av ensamhet och depression samt utgör 

praktiska svårigheter.      

 

Den samhälleliga synen på kroppsliga funktioner och uttryck har genom åren förändrats. Att 

bajsa, kissa eller släppa sig utgör grundläggande behov och i dagens samhälle anses dessa 

vara skamliga och privata. Samhällets normer och ideal bidrar till en instinktiv reaktion av 

äckel eller skam inför exempelvis avföring (Håkansson, 2014). Vidare skildrar Håkansson 

begreppen kroppsskam och skamkropp. Kroppsskam syftar till skam över kroppens utseende 

eller uppförande, är kopplat till andra människors åsikter samt relaterar till den sociokulturella 

omgivningens normer och värderingar. Skamkropp är en existentiell dimension som innefattar 

skamkänslor över den egna individen samt uppstår till följd av en känsla av att vara 

annorlunda. Detta i jämförelse med hur individen önskar att vara samt individens perception 

av andras uppfattning. Mot bakgrund av detta kan individer med stomi välja att isolera sig, 

vilket kan förklaras av känslor av skam som hotar individens värdighet.   

          

Ytterligare ett fynd påvisade vikten av andra människors stöd och acceptans för att kunna 

acceptera sig själv samt närvara i sociala sammanhang. Utan stöd beskrevs situationen 

oöverkomlig (Grant et al., 2011; Thorpe & McArthur, 2017). Enligt Nicholas, Swan, Gerstle, 

Allan och Griffiths (2008) ansågs socialt stöd vara centralt för individers acceptans samt 

upplevelse av isolering. Ett antagande skulle kunna vara att individer är i behov av andra 

människor för att genomlida svårhanterade situationer. Tidigare forskning konstaterar att stöd 

från såväl anhöriga som från samhället, eventuell arbetsplats och eventuell religiös tro var av 

betydelse för individers anpassning och acceptans av den kroppsliga förändringen (Borwell, 

2009; Nicholas et al., 2008). Vidare beskrev Nicholas et al. att individer var i behov av fysiskt 

och emotionellt stöd från familj och vänner för att samla kraft. Stöd av andra främjade 

dessutom individers styrka och uppmuntran, vilket underlättade individers planering och 

acceptans av ett nytt förändrat liv. Därtill främjades individers övertygelse kring hantering av 

stomin i det dagliga livet genom stöd och acceptans av andra (Nicholas et al., 2008). Även 

Meleis (2010) påtalade vikten av socialt stöd från såväl familj, vänner som sjukvårdspersonal 

vid transition.     

 

I föreliggande studies resultat presenteras ett positivt kinesiskt tankesätt som ansågs främja 

individers förmåga till acceptans samt medverkade till harmoni mellan kropp och själ (Tao et 

al., 2014). Detta tankesätt skiljer sig från övriga inkluderade artiklars resultat och berikar 

därmed studiens resultat. För att kunna tillhandahålla en personcentrerad vård är det av 

betydelse att möta varje enskild individ som unik oavsett kulturellt eller religiöst ursprung 

(Håkansson, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Vidare belyser Meleis (2010) vikten 

av att sjukvårdspersonal har förståelse för individers egen upplevelse av transition för att 

kunna tillhandahålla en god omvårdnad.            

 

Slutsats 
 

Individer med kolostomi påverkas såväl fysiskt, psykiskt som socialt av den kroppsliga 

förändringen. En kropp som inte längre motsvarar samhällets kroppsideal upplevs vara svår 

att acceptera. En okontrollerbar tarmfunktion begränsar individers sociala liv. Stöd och 

acceptans av andra anses vara av avgörande betydelse för att bättre kunna acceptera sig själv. 
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För att kunna tillhandahålla en personcentrerad vård är det av betydelse att beakta individers 

egen upplevelse av förändring.     

 

Kliniska implikationer  
 

Enligt föreliggande studies resultat har transitioner en inverkan på individers livskvalitet. I 

den kliniska verksamheten möter sjuksköterskor individer som upplever transitioner på olika 

sätt. Studiens resultat visar att individer med kolostomi i hög grad påverkas psykiskt till följd 

av den kroppsliga förändringen och med anledning av detta är det av betydelse att 

sjuksköterskor beaktar hela individen och dennes unika livssituation. Beskrivna erfarenheter i 

studiens resultat skapar förutsättningar för att kunna tillfredsställa individuella behov i den 

kliniska verksamheten. Vidare kan studiens resultat bidra till reflektion, vilket i sin tur kan 

tillföra ökad kunskap inom området. Sjuksköterskor möter individer som genomgår 

livsavgörande förändringar oavsett arbetsplats. Ökad kunskap och förståelse för individers 

erfarenheter av att leva med stomi kan även tillföra sjuksköterskor viktig kunskap i möten 

med individer som genomgår liknande transitioner.  

 

Vidare kan studiens resultat bidra med information till patienter som står inför eller nyligen 

genomgått en stomioperation. Resultatet av studien kan utgöra ett stöd för denna patientgrupp 

samt ge svar på praktiska eller psykiska funderingar som kan uppkomma inför eller efter 

anläggning av stomi.  

 

Fortsatt forskning 
 

I flertalet studier framkom att stomin inverkade på individers relationer. Fortsatt forskning 

inom området krävs för djupare förståelse för hur individer som lever i en relation uppfattas 

och påverkas av sin partners syn på den förändrade kroppen. Då en stomi inverkar på hela 

individens livssituation är ytterligare forskning utifrån såväl ett patient-, anhörig- som 

sjuksköterskeperspektiv av betydelse. Vidare kan kvantitativa studier genomföras för att 

utforska i vilken utsträckning påverkan på individers kroppsbild kan generaliseras till de olika 

könen. 
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Analysmetod: kvalitativ analysmetod 

Styrkor: 
För att få erfarenhet samt kunna 

utvärdera intervjufrågorna 

utfördes en provintervju med 2 

individer som uppnådde 

inklusionskriterierna 
 
Forskarna analyserade insamlat 

datamaterial oberoende av 

varandra  
 
Citat återger deltagarnas 

erfarenheter 
 
Datainsamlingen fortgick till 

uppnådd datamättnad 
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Många och tydliga citat   
 
Tydligt beskriven 
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Lämpligt urvalsförfarande 
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med varierade perspektiv  
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Forskarna redovisar ej när i 

tiden datamaterialet samlats 

in 
 
Få deltagare i somliga 

fokusgrupper 
 
Forskarens relation till 

deltagarna redovisas ej 

Individer anpassade 

kosten och uteslöt 

livsmedel som orsakade 

gaser 
 
Stomin innebar 

begränsningar gällande 

olika former av fysisk 

aktivitet 
 
Humor användes för att 

lättare kunna hantera 

situationen 
 
Klädseln anpassades 
  
Individers upplevelser 

av intimitet och sexuellt 

samliv skiljde sig åt 
 
Resor beskrevs som en 

utmaning 
 
Stöd från familj och 
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Spanien  

Describe 

the coping 

of stoma 

patients 

with the 

news 

about the 

ostomy, as 

well as to 

analyze 

the 

meaning 

and the 

experience 

of their 

new 

bodily 

reality 

Metod och design: deskriptiv kvalitativ studie med fenomenologisk design 
 
Inklusionskriterier:  

Manliga och kvinnliga stomipatienter boendes i Malaga samt Granada 
 
Exklusionskriterier:  

Patienter med kognitiv nedsättning  
 
Urvalsförfarande: teoretiskt urval. Informanterna rekryterades via tre 

stomisjuksköterskor anslutna till Hospital Universitario Virgen de la 

Victoria de Málaga, Hospital Universitario San Cecilio de Granada och 

Hospital Costa de Sol de Marbella. 
 
Urval:  
21 informanter ingick i studien 
12 män, 9 kvinnor 
20-75 år  
14 st med stomi till följd av onkologisk orsak, 6 st stycken till följd av IBD, 

1 st till följd av familjär polypos  
10 st med ileostomi, 11 st med kolostomi  
13 st med permanent stomi, 8 st med temporär stomi  
 
Bortfall: framgår ej  
 
Datainsamlingsmetod: semistrukturerade intervjuer 
 
Analysmetod: kvalitativ analysmetod  

Styrkor: 
Forskarna eftersträvade 

variation bland 

informanterna 
 
Intervjuguide användes  
 
Triangulering genomfördes 

i 3 steg 
 
Tydligt beskriven 

analysprocess 
 
Många och tydliga citat 

som verifierar 

informanternas 

erfarenheter 
 
Intervjuerna hölls “face-to-

face” 
 
Svagheter:  
Mindre tydlig beskrivning 

av studiedeltagare 
 
Det framgår ej när i tiden 

datainsamlingen 

genomfördes  

Individers reaktioner av 

stomin innefattade 

känslor av skräck, rädsla 

och oro 
 
Den förändrade kroppen 

var mer eller mindre svår 

att acceptera 
 
Individer upplevde oro 

över att inleda nya 

relationer  
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Danmark 

Explore the 

impact of a 

permanent 

intestinal 

ostomy on 

everyday life 

and to gain 

further 

knowledge 

about their 

educational 

needs  

Metod och design: kvalitativ studie med ett fenomenologiskt 

hermeneutiskt tillvägagångssätt 
 
Inklusionskriterier: framgår ej 
 
Exklusionskriterier: framgår ej 
 
Urvalsförfarande: maximerat, varierat urval. Deltagarna rekryterades 

via en stomisjuksköterska från en stomiklinik på ett sjukhus kopplat till 

the University of Copenhagen.  
 
Urval: 
15 deltagare rekryterades 
7 män, 8 kvinnor 
22-83 år 
9 st med kolostomi, 6 st med ileostomi  
Samtliga hade permanent stomi  
Tid med stomi: 2-10 månader 
 
Bortfall: framgår ej 
 
Datainsamlingsmetod: fokusgruppintervjuer  
 
Analysmetod: kvalitativ analysmetod 

Styrkor: 
En sökning i olika 

databaser genomfördes för 

att finna relevanta frågor 

till intervjuguiden  
 
Deltagarna representerade 

ett varierat urval 
 
Citat som stärker 

deltagarnas erfarenheter 
 
Forskarnas förförståelse 

beaktades  
 
Svagheter:  
Studien har ett tvåtydigt 

syfte 
 
Inklusions- respektive 

exklusionskriterier saknas  
 
Forskarna använder sig ej 

av triangulering  
 
Forskarnas relation till 

deltagarna beskrevs ej  

Individer uttryckte oro 

över att andra skulle 

upptäcka stomin då 

stomin upplevdes som 

tabu 
 
Oförmåga att kontrollera 

stomin innebar 

begränsningar i 

vardagliga aktiviteter 
 
Klädseln anpassades 
 
För att kunna bevara sin 

identitet var det av 

betydelse att kontakten 

med personer individer 

tidigare känt 

upprätthölls 

 

 

 

https://doi.org/10.1097/WON.0b013e3182987e0e
https://doi.org/10.1097/WON.0b013e3182987e0e
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Sarabi, N., Navipour, 

H., & Mohammadi, 

E. (2017). Relative 

tranquility in ostomy 

patients’ social life: A 

qualitative content 

analysis. World 

Journal of Surgery, 

41(8), 2136–2142. 

doi:10.1007/s00268-

017-3983-x 
 

 

Iran 

The aims of 

this study 

sought 

Iranian 

ostomy 

patients’ 

main 

problem, 

how they 

deal and the 

outcome of 

their efforts 

to manage 

that problem 

in their daily 

lives  

Metod och design: kvalitativ studie 
 
Inklusionskriterier: 
Erfarenhet av att leva med stomi under minst 6 månader 
>18 år  
Fysisk och intellektuell förmåga för att delta 
 
Exklusionskriterier: framgår ej 
 
Urvalsförfarande: ändamålsenligt urvalsförfarande. Deltagare 

tillhörande the Iranian Ostomy Association rekryterades. 
 
Urval: 
27 deltagare ingick i studien 
15 män, 12 kvinnor 
24-74 år 
14 st med kolostomi, 9 st med ileostomi, 4 st med urostomi 
21 st gifta, 3 st separerade, 3 st singlar 
 
Datainsamlingsmetod: ostrukturerade face-to-faceintervjuer 
 
Analysmetod: kvalitativ analysmetod 

Styrkor: 
Insamlat datamaterial 

konfirmerades av såväl en 

extern observatör som av 

deltagarna själva 
 
Tydligt beskriven analysprocess 
 
Välpresenterade citat i 

resultatdelen 
 
Tydlig beskrivning av 

studiedeltagare 
 
I studien framgår när i tiden 

intervjuerna genomfördes 
 
Svagheter:  
Oklart formulerat syfte då det 

enbart presenteras som 3 

frågeställningar 
 
Forskarna beskriver att de utfört 

ostrukturerade intervjuer 

samtidigt som de presenterar att 

intervjuerna inleds med 

huvudfrågor  
 
Forskarnas förförståelse 

presenteras ej 

Oförmåga att kontrollera 

lukt och läckage innebar 

att individer isolerade sig 

socialt 
 
Individer kände sig 

avvisade och annorlunda 

till följd av omgivningens 

reaktioner 
 
Individer som levde i en 

relation beskrev vikten av 

sin partners acceptans för 

en fortsatt fungerande 

relation 
 
Kosten anpassades i syfte 

att undvika gasavgång  

 

https://doi.org/10.1007/s00268-017-3983-x
https://doi.org/10.1007/s00268-017-3983-x
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Tao, H., Songwathana, 

P., Isaramalai, S., & 

Wang, Q. (2014). 

Taking good care of 

myself: A qualitative 

study on self-care 

behavior among 

Chinese persons with 

a permanent 

colostomy. Nursing & 

Health Sciences, 

16(4), 483–489. 

doi:10.1111/nhs.12166 
 

 

Kina 

Describe 

and 

interpret 

self-care 

behaviour 

among 

people with 

a permanent 

colostomy 

in a Chinese 

cultural 

context 

Metod och design: kvalitativ studie  
 
Inklusionskriterier:  
Vuxna kineser som är medvetna om sin diagnos 
Haft en permanent kolostomi < 1 år 
Kan kommunicera på mandarin eller annat lokalt språk 
Ingen känd psykiatrisk sjukdom 
 
Exklusionskriterier: framgår ej 
 
Urvalsförfarande: ändamålsenligt urval. En stomiterapeut 

rekommenderade deltagare från den kirurgiska enheten på Kunming 

universitetssjukhus.  
 
Urval:  

7 individer ingick i studien  
4 män, 3 kvinnor 
39-68 år 
Samtliga var gifta 
Etnicitet: Han 
Samtliga hade rektalcancer  
 
Datainsamlingsmetod: djupgående face-to-faceintervjuer i kombination 

med deltagande observation och fältanteckningar 
 
Analysmetod: kvalitativ analysmetod 

Styrkor: 
Citat användes för att 

undvika förvrängning av 

insamlad data 
 
Beskrivande information 

om deltagare och 

studiekontext stärker 

studiens överförbarhet 
 
Triangulering stärker 

studiens tillförlitlighet  
 
Fyra deltagare bekräftade 

att deras erfarenheter 

beskrivits korrekt 
 
Deltagare rekryterades 

till uppnådd datamättnad  
 
Svagheter:  
Forskarnas förförståelse 

beskrevs inte i studien 
 
Forskarnas roll i relation 

till deltagarna framgick 

ej  

Stomin innebar 

begränsningar i individers 

vardagliga, sociala och 

sexuella liv 
 
Oro för läckage, lukt och 

läten begränsade individer 

från att delta i sociala 

aktiviteter 
 
Individer anpassade sitt 

val av kläder samt 

matintag 
 
Ett positivt tankesätt 

ansågs främja individers 

hälsa 
 
Stöd från vänner och 

familj var av betydelse för 

individers acceptans av 

stomin 
 
Individer använde olika 

strategier för att övervinna 

oron för läckage  

 

 

 

https://doi.org/10.1111/nhs.12166
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Thorpe, G., Arthur, A., 

& McArthur, M. 

(2016). Adjusting to 

bodily change 

following stoma 

formation: A 

phenomenological 

study. Disability and 

Rehabilitation, 38(18), 

1791–1802. 

doi:10.3109/09638288. 

2015.1107768 
 

 

Storbritannien  

Explore the 

experience of 

living with a 

new stoma 

Metod och design: kvalitativ studie med ett longitudinellt fenomenologiskt 

tillvägagångssätt  
 
Inklusionskriterier: 
Diagnos: Dukes A-C1 kolorektalcancer, Crohn’s sjukdom, ulcerös kolit och divertikulit 

som resulterat i stomioperation 
Att stomin förväntas kvarstå  >9 månader 
Endast tarmstomi 
Individer över 18 år 
Engelska som modersmål eller god förmåga att uttrycka detaljer på det engelska språket  
Förmåga att förmedla och kommunicera personliga erfarenheter 
<2 månader sedan operation  
 
Exklusionskriterier: 
Diagnos: Dukes C2 eller Dukes D av kolorektalcancer 
Tidigare stomi 
  
Urvalsförfarande: maximerat, varierat ändamålsenligt urval. Deltagarna rekryterades 

via en kolorektalspecialistsjuksköterska vid forskningsplatsen.  
 
Urval: 
12 deltagare ingick i studien 
6 män, 6 kvinnor 
Födda mellan åren 1930-1970  
3 st hade ileostomi, 9 st hade kolostomi 
6 st med temporär stomi, 6 st med permanent stomi  
 
Bortfall: 3 av deltagarna fullgjorde inte samtliga 3 intervjuer 
 
Datainsamlingsmetod: enskilda intervjuer 
 
Analysmetod: kvalitativ analysmetod  

Styrkor: 
Samtliga deltagare 

intervjuades vid tre olika 

tillfällen 
 
Forskarens förförståelse 

beaktades 
 
Deltagarna som 

rekryterades 

representerade ett varierat 

urval  
 
Tydlig och beskrivande 

tabell av deltagarna 
 
Beskrivande citat 
 
Forskarens roll i relation 

till deltagarna beskrivs 
 
Deltagare fick bekräfta 

insamlat datamaterial för 

att undvika förvrängda 

tolkningar 
 
Dataanalysen 

genomfördes i fem steg  
 
Svagheter:  
Tre av deltagarna 

intervjuades ej vid 

samtliga tre tillfällen 

Anläggning av stomi 

ledde till förändrat 

utseende och känsla för 

den egna kroppen samt 

en störning av den 

kroppsliga funktionen 
 
Individers självkänsla 

påverkades till följd av 

en förändrad klädsel  
 
Individers acceptans av 

den kroppsliga 

förändringen varierade 
 
Individer upplevde en 

störd kroppsfunktion 

som inte längre gick att 

kontrollera   
 
Rädsla för läckage 

resulterade i att 

deltagare undvek 

sociala sammanhang 
 
Kosten anpassades 
 
Individer upplevde oro 

inför egenvården av 

stomin  

 

https://doi.org/10.3109/09638288.2015.1107768
https://doi.org/10.3109/09638288.2015.1107768
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Thorpe, G., & McArthur, 

M. (2017). Social 

adaptation following 

intestinal stoma formation 

in people living at home: 

A longitudinal 

phenomenological study. 

Disability and 

Rehabilitation, 39(22), 

2286–2293. 

doi:10.1080/09638288. 

2016.1226396  
 

 

Storbritannien  

Provide new 

insight by 

elucidating 

and 

exploring 

the 

experience 

of adapting 

to life with a 

stoma over 

time  

Metod och design: kvalitativ studie med ett longitudinellt fenomenologiskt 

tillvägagångssätt  
 
Inklusionskriterier: 
Diagnos: Dukes A-C1 kolorektalcancer, Crohn’s sjukdom, ulcerös kolit och 

divertikulit som resulterat i stomioperation  
Att stomin förväntas kvarstå  >9 månader 
Individer över 18 år 
God förmåga att förmedla och kommunicera personliga erfarenheter på det 

engelska språket  
<2 månader sedan operation   
 
Exklusionskriterier: 
Diagnos: Dukes C2 eller Dukes D av avancerad cancer 
Tidigare stomi 
 
Urvalsförfarande: maximerat, varierat ändamålsenligt urval. Deltagarna 

rekryterades via National Health Service Hospital i Storbritannien.  
 
Urval: 
12 individer deltog i studien 
6 män, 6 kvinnor 
Födda mellan åren 1930-1970 
3 st hade ileostomi, 9 st hade kolostomi 
6 st med temporär stomi, 6 st med permanent stomi 
 
Bortfall: framgår ej 
 
Datainsamlingsmetod: enskilda, djupgående ostrukturerade intervjuer som 

utfördes med en inledande öppen fråga  
 
Analysmetod: kvalitativ analysmetod 

Styrkor:  
Deltagarna intervjuades vid 

tre olika tillfällen 
 
Triangulering användes i 

analysprocessen 
 
Forskarnas förförståelse 

beaktades  
 
Deltagarna gavs möjlighet 

att ta del av insamlat 

material för att undvika 

förvrängda tolkningar 
 
I studien framgår när i tiden 

datamaterialet insamlades 
 
Resultatet följer en tydlig 

struktur 
 
Svagheter: 
Enligt tabell 1 framgår att 

två deltagare exkluderats. 

Ingen vidare beskrivning 

framkommer i texten. 
 
Forskarens roll i relation till 

deltagarna beskrivs ej 

Interpersonella relationer var 

avgörande för social 

anpassning 
 
Hemmet ansågs vara en trygg 

miljö där oförutsägbara 

händelser kunde hanteras 

privat 
 
Kosten anpassades för en 

ökad kontroll av 

avföringsutsläppen 
 
Hur väl omgivningen 

accepterade stomin var 

avgörande för individers egen 

acceptans 
 
Partnerns acceptans 

påverkade individers sexuella 

samliv 
 
Nedsatt fysisk förmåga 

hindrade deltagare från att 

delta i sociala sammanhang 
 
Stöd från familj och vänner 

ökade individers 

självförtroende  

 

https://doi.org/10.1080/09638288.2016.1226396
https://doi.org/10.1080/09638288.2016.1226396

