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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige lever ca 20 000 personer med stomi. En stomi medför en kroppslig 

förändring som individen måste förhålla sig till. Både kroppen och dess funktioner som tidigare 

tagits för givna medvetandegörs. Det finns en oro för vad andra ska tycka och att stomin ska 

hindra i det dagliga livet. Empowerment sågs som en röd tråd i bloggarna och växte fram som 

referensram under arbetets gång. Syfte: Att belysa vad som skrevs om stomi i sjukdomsbloggar 

där stomiopererade skriver om sin vardag. Metod: Studien var en empirisk studie av 

sjukdomsbloggar. Fem sjukdomsbloggar om stomi valdes ut för manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats. Resultat: I resultatet framgick vad personerna som skrev bloggarna upplevde 

som viktigt för att kunna hantera livet med stomi. I resultatet framkom de tre kategorierna stöd, 

självkännedom och egenvård. Slutsats: Empowerment kan hjälpa de stomiopererade att få 

tillbaka kontrollen över sitt liv efter stomioperationen. 

 

Nyckelord: stomi, blogg, sjukdomsblogg, empowerment 

 



SUMMARY 

Background: Around 20 000 people are currently living with ostomy in Sweden today. An 

ostomy involves a physical change that the individual has to relate to. It raises awareness of the 

body and its functions which were previously taken for granted. There is a concern for what 

others will think and also a concern that the ostomy will prevent them from living a normal life. 

Empowerment could be seen as a common theme in the blogs that were studied and emerged as 

the framework during the working process. Aim: To study what was written about ostomy in 

illness blogs where ostomates writes about their daily life. Method: The study was an empirical 

study of illness blogs. Five illness blogs about ostomy was selected for a manifest content 

analysis with an inductive approach. Results: The results showed what the people who wrote the 

blogs perceived as important in order to be able to handle a life with ostomy. The results of the 

study revealed the three main categories - support, self-knowledge and self-care. Conclusion: 

Empowerment can help the ostomates to regain control of their life after the ostomy surgery.  
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1 INLEDNING 

Under verksamhetsförlagd utbildning har vi som studenter kommit i kontakt med 

patienter med stomi och har sett hur det kan påverka deras vardagliga liv. Patienterna 

har uttryckt en påverkan på det sociala livet och den dagliga livsföringen och vi vill ta 

reda på hur stomiopererade upplever sin vardag med stomi. Det finns bloggar där 

stomiopererade skriver om detta vilket skapade en nyfikenhet att via det mediet lära av 

dem.  

 

2 BAKGRUND 

Före 1700-talet var det inte möjligt att överleva bukkirurgi. Först under senare delen av 

1800-talet då tillgång till narkosmedel och antiseptik fanns kunde bukkirurgi såsom 

kolostomi genomföras. Före antibiotikans tid var det vanligt med svåra infektioner vid 

kirurgiska ingrepp. Först år 1952 utvecklade Bryan Brooke den metod som används än 

i dag vid anläggande av stomi. Metoden innebär att tarmänden vänds ut och in och 

sedan sys fast i huden. Före 1950-talet existerade i stort sett inte stomivård utan det var 

upp till patienten själv att lösa eventuella problem. Ett problem kunde vara lukt, vilket 

kunde leda till att patienten isolerade sig. Vid tarminnehållets kontakt med hud uppstod 

problem med hudskador och bandageproblem. Först på 1960-talet kom ett bandage som 

minskade hudskadorna. År 1961 kom den första utbildningen till stomiterapeut i USA, 

det dröjde fram till 1980 tills Nordens första stomiterapeututbildning startade i 

Göteborg (Berndtsson, 2008). 

2.1 Stomi 

I Sverige lever ca 20 000 personer med stomi enligt riksförbundet för stomi och 

reservoaropererade (ILCO). Stomi omfattar kolostomi, ileostomi, bäckenreservoar, 

kocks reservoar och urostomi. De vanligaste orsakerna till stomi är inflammatoriska 

sjukdomar i tarmen som till exempel Morbus Crohn (Mb Crohn) och Ulcerös kolit 

(UC) eller olika tumörsjukdomar i tarm och urinblåsa (Brown & Randle, 2005). En 

stomi innebär att tarmen läggs ut i en konstgjord öppning på buken, stomin kan vara 

permanent eller tillfällig. Eftersom det saknas nerver i stomin kan tarmtömning och 

gasavgång inte kontrolleras. En stomi är inte känslig för smärta men om tarmen spänns 

ut eller krampar reagerar patienten med smärta. Att placera stomin optimalt är viktigt 
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för att underlätta personens framtida liv och undvika läckage. Val av placering sker i 

samråd mellan patient, kirurg och stomiterapeut (Persson, 2008).  

 

2.2 Att leva med stomi – en forskningsgenomgång 

En stomi medför en kroppslig förändring som patienten måste förhålla sig till. I 

samhället läggs stor vikt vid en attraktiv kropp, vilket medför att den egna 

kroppsuppfattningen upptar en stor del av människors tankar (Brown & Randle, 2005). 

Kvinnor med stomi upplever att deras självbild som kvinna blir störd enligt Honkala 

och Berterö (2009). Dessa kvinnor känner sig även mindre värda som attraktiva 

partners och som mödrar.  Den förändrade kroppen med stomi kan störa bilden av 

personens syn på sig själv som en helhet, vilket kan bidra till en känsla av att kroppen 

inte längre är en del av en själv (Thorpe, McArthur & Richardson, 2009). Författarna 

menar även att tarmfunktionen ses som en av de mest privata kroppsfunktionerna som i 

och med stomi inte längre är självklar. De har vidare sett att den levda kroppen tas för 

given och förändringen gör att kroppens utseende, funktion och upplevelsen av kroppen 

medvetandegörs. Uttryck av negativa känslor för sin kropp såsom självhat, mindre 

respekt för sig själv och en upplevelse av sig själv som äcklig kan förekomma bland de 

stomiopererade (a.a.). Metcalf (1999) ser att anpassningen till ett liv med stomi är en 

process som tar tid. Under den första tiden efter operationen kan upp till en fjärdedel 

uppleva psykiska problem såsom minskat självförtroende, ångest och depressioner.  

Borwell (2009) tar upp att stöd från familj och vänner samt arbetsgivare är viktiga 

faktorer för acceptans av den ändrade kroppen. Brown och Randle (2005) har sett att 

ekonomin har betydelse för anpassning till ett liv med stomi, individer med högre 

inkomst anpassar sig lättare. 

 

Honkala och Berterö (2009) beskriver att livet med stomi innebär kroppsliga och 

psykiska utmaningar. Läckage och lukt ses som några av de större utmaningarna att 

hantera då det både skapar ett praktiskt problem och är en källa till oro. Oron för 

läckage kan leda till minskad spontanitet då alla aktiviteter kräver planering. 

Begränsningar kan bestå i att undvika kommunala färdmedel, avstå från biobesök eller 

träning. Planering och rutiner är en del av livet för att klara av vardagen som 

stomiopererad.  Manderson (2005) beskriver de stomiopererades oro för att påsen ska 

synas, höras eller lukta. Annells (2006) menar att ofrivillig gasavgång, flatus, kan ha 
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negativ inverkan på sexualitet och sociala aktiviteter, oron för flatus kan i enstaka fall 

leda till social isolering. Thorpe m.fl. (2009) tar upp att den förändrade 

kroppsfunktionen medför en upplevelse av förlorad kroppskontroll. Honkala och 

Berterö (2009) har sett att stomin kan vara ett problem när det gäller arbete, 

sjukfrånvaron kan vara hög till och från och det kan vara svårt med fasta arbetstider då 

stomin kan leda till oförutsedda händelser. 

 

Brown och Randle (2005) menar att sexuallivet ofta påverkas då personernas självbild 

ändras och de känner sig oattraktiva med sin stomi. Borwell (2009) beskriver att 

sexualitet och kroppsbild är sammanlänkade men även känslor som oro, depression och 

sämre självförtroende påverkar sexualiteten. Manderson (2005) ser att även om det 

sociala livet kan förbättras med stomi, är det svårt att känna sig sexuellt attraktiv. Även 

om partnern uppger att eventuella läckage från stomin inte är något problem, finns ändå 

en känsla av att vara obekväm och generad. Manderson tar upp att personer med stomi 

har svårt att släppa kontrollen av rädsla för läckage vilket kan påverka sexuallivet 

negativt eftersom njutningsfull sex underlättas av att kunna släppa kontrollen. 

 

Honkala och Berterö (2009) och Manderson (2005) beskriver att många stomiopererade 

ser fördelarna med operationen, i en del fall har den räddat deras liv och i andra fall 

gjort att de kan leva ett liv utan inkontinensproblem. De stomiopererade mår fysiskt 

bättre, är mer nöjda med stomin än de förväntat sig och beskriver sitt liv som bättre 

med stomi. Acceptans av stomin innebär att inte låta stomin bli ett handikapp enligt 

Honkala och Berterö (2009). Personer med stomi önskar ha kontakt med andra som 

förstår deras situation och kunna diskutera de problem som kan dyka upp i vardagen 

(Carlsson, Berglund & Nordgren, 2001). Deltagarna i studien tar upp att det inte 

behöver vara någon utbildad person, det viktiga är att de har en insikt i vad det innebär 

att leva med stomi. 

 

2.3 Omvårdnad vid stomi 

Lindström (1999) menar att patienter ofta upplever att information runt stomin varit 

otillräcklig. Det är därför av stor vikt att upprepa information då patienten kan ha svårt 

att ta till sig all information vid samma tillfälle. Borwell (2009) och Metcalf (1999) har 

sett att patienter som känner sig tillfredsställda med sin preoperativa information löper 
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mindre risk att få svårigheter med anpassningen till livet med stomi. Metcalf (1999) 

beskriver vidare att patienter behöver både motivation och en tro på sig själv för en 

framgångsrik inlärning. Det är även av vikt att patienten har ork att kunna ta till sig ny 

kunskap och nya färdigheter, dock saknas ofta den orken efter en stor operation. Under 

dessa förutsättningar anser Metcalf att det är förvånansvärt att patienterna ändå klarar 

av att hantera sin ändrade situation innan hemgång. Lindström (1999) betonar att 

sjuksköterskan ska vara säker på att patienten själv kan sköta sin stomi innan hemgång 

från sjukhuset.  För att vid behov kunna hjälpa patienten bör sjuksköterskan känna till 

de vanligaste komplikationerna runt stomin. För att kunna stötta patienten i en svår 

situation bör sjuksköterskan lyssna av patienten och därigenom bedöma dennes resurser 

att hantera situationen. Lindström menar att förmågan till egenvård är en förutsättning 

för att ha kontroll över sitt liv. Metcalf (1999) ser att sjuksköterskan kan hjälpa 

patienten med detta genom att förmedla kunskap och hjälpa patienten att utveckla de 

färdigheter som är nödvändiga. Med denna kunskap och färdighet kan patienten ta egna 

beslut. 

 

2.4 Teoretisk referensram 

2.4.1 Empowerment – ett positivt begrepp 

Empowerment ses som en process inuti personen för att kunna få kontroll över sitt liv, 

processen innefattar även andra runtomkring att dela kraften med. Sjuksköterskan kan 

försöka se personens möjligheter och resurser och medvetandegöra grundorsaken till 

problem för att komma fram till en lösning. Fokus läggs på styrkor istället för svagheter 

och det är viktigt med känslan av egenmakt. Empowerment ska vara ett positivt 

begrepp (Gibson, 1991). Det är viktigt med respekt för sig själv och andra för att den 

egna självkänslan ska utvecklas och för att få en tro på sig själv och sin framtid. 

Empowerment kan ses som att kraft överförs mellan människor och i och med det 

utvecklas en positiv självkänsla, förändringen ligger dock på individnivå (Rodwell, 

1996). Andra kan inte ge någon individ empowerment, empowerment kan endast 

komma från individen själv, men andra kan hjälpa individen att se sina egna resurser 

(Gibson, 1991). Ur ett empowermentperspektiv ska sjuksköterskan arbeta för att 

patienten ska bli oberoende och se den ändrade livssituationen som det normala 

(Rodwell, 1996). För att empowerment ska fungera ska relationen mellan sjuksköterska 

och patient vara byggd på ömsesidig tillit och respekt (Gibson, 1991; Hokanson Hawks 
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1992). Sjuksköterskan måste kunna lägga undan sitt eget behov av kontroll då 

individen själv har ett ansvar för sin egen hälsa och de beslut som berör denna (Gibson, 

1991). 

 

2.5 Sjukdomsbloggar – ett sätt att dela med sig 

Ordet blogg kommer av svenskans webblogg och blev ett fenomen i början av 1990-

talet. En blogg är en dagbok eller logg på internet som är öppen för alla att ta del av. 

Inläggen i bloggen är daterade och kan kommenteras av läsaren (Blogg, u.å.). 

McGeehin Heilferty (2009) definierar begreppet illness blogs, vilket här valts att 

översättas till sjukdomsbloggar, som en berättelse om sjukdom på internet. Det innebär 

att information, idéer och känslor angående upplevelsen av att vara sjuk delas med den 

som läser. Att dela med sig av sina upplevelser kan hjälpa personen som skriver 

bloggen att hantera och bearbeta sin sjukdom. I och med att det är en berättelse om en 

individs upplevelse av sjukdom kan en analys av en sjukdomsblogg vara till nytta för 

att öka förståelsen i ett omvårdnadsperspektiv (a.a.). 

 

3 PROBLEMFORMULERING 

En stomi innebär en kroppslig förändring som personen måste förhålla sig till. 

Förändringen medför både fysiska och psykiska utmaningar. Utmaningarna kan bestå i 

acceptans av den nya kroppen som helhet, hantering av läckageproblematik och att leva 

med oro och planering. Empowerment är en process för att få kontroll över sitt liv, 

kraften till detta finns inom personen men andra personers stöd kan ge styrka. 

Sjuksköterskan kan hjälpa till genom att bedöma personens resurser och förmåga att 

hantera den nya situationen och ge personen verktyg att arbeta med. Ett sätt att bearbeta 

den nya situationen kan vara att dela med sig av sina upplevelser genom att skriva i en 

blogg. Sjukdomsbloggar ger därför en möjlighet att ta del av stomiopererades 

upplevelser.  

4 SYFTE 

Syftet är att belysa vad som skrivs om stomi i sjukdomsbloggar där stomiopererade 

skriver om sin vardag. 

.  
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5 METOD  

5.1 Design 

Studien är en empirisk studie av sjukdomsbloggar. Sjukdomsbloggar är en källa som 

kan användas i en litteraturbaserad studie då det är nedskrivet och tillgängligt för alla 

på internet (Segesten, 2006).  

5.2 Urval och datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen påbörjades genom en sökning med hjälp av sökmotorn Google på 

sökorden blogg och stomi. Vid denna sökning hittades hemsidan till 

patientorganisationen ILCO där det framkom att det på deras hemsida fanns länkar till 

några medlemmars bloggar. På ILCOs startsida valdes fliken UngILCO. På denna sida 

valdes fliken Bloggar. Här fanns länkar till nio bloggar skrivna av personer med stomi. 

Fem av dessa valdes då de efter en snabb genomläsning visade sig innehålla inlägg som 

var relevanta för syftet och det var lättast att urskilja inlägg om stomi i de fem valda 

bloggarna. För att begränsa materialet skulle texten handla om tiden med stomi, inte 

före eller efter. All text i inläggen som inte handlade om stomi valdes bort. Ingen 

hänsyn togs till kön eller ålder. I urvalet ingick fyra kvinnor och en man, alla var under 

30 år. Bloggarna hämtades den 12 april 2011, se Tabell I. 

 

Tabell I. Urval av bloggar. 

Blogg Kategori på 

bloggsidan 

Datum för 

inlägg 

Antal inlägg Valda inlägg 

1 Stomisnack 26/4 2008- 

7/4 2011 

13 12 

2 Mig och min 

iliostomi 

20/9 2008- 

4/4 2010 

102 80 

3 Stomi 13/8 2010- 

11/4 2011 

19 19 

4 Stomin 30/8 2010- 

2/12 2010 

10 10 

5 Ulcerös Colit 13/9 2009- 

8/6 2010 

51 12 
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5.3 Dataanalys 

Dahlborg Lyckhage (2006) beskriver att analys av berättelser kan ge ökad kunskap om 

människors erfarenheter av hälsa och upplevelse av sin egen värld. Vid analys av dessa 

berättelser kan både manifest och latent innehåll ses. I denna studie studerades manifest 

innehåll, vilket innebar att textens direkta innebörd analyserades. Vid analys av 

manifest innehåll ingår alltid en viss grad av tolkning (Dahlborg Lyckhage, 2006). För 

att analysera texten användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats med stöd 

av Graneheim och Lundman (2004) och Lundman och Hällman Graneheim (2008). En 

induktiv ansats valdes för att gå in i texten med öppenhet och för att valet av 

referensram skulle växa fram. För att få en överblick av texten lästes den först enskilt 

av båda författarna flera gånger, sedan diskuterades texten gemensamt för att se om 

uppfattningarna om texten överensstämde. I textmassan söktes efter innehåll som 

svarade på vad som skrevs om stomi i inlägg om stomi.  

 

Texten delades sedan upp i meningsbärande enheter, vilket innebar att texten delades in 

i delar med en sammanhängande mening. Nästa steg i processen var att kondensera de 

meningsbärande enheterna till en kortare text där essensen kvarstod. Enligt Lundman 

och Hällman Graneheim (2008) är nästa steg att sätta koder på de kondenserade 

texterna, vilket genomfördes genom att abstrahera dessa. I momenten kodning och 

kondensering beskriver Graneheim och Lundman (2004) att hänsyn ska tas till kontext, 

vilket i denna studie innebar att leva med stomi. Koderna kontrollerades sedan mot de 

meningsbärande enheterna för en försäkran om att innehållet fortfarande hade samma 

mening. Det sista steget i analysen bestod i att från koderna skapa kategorier med 

underkategorier genom att se skillnader och likheter mellan koderna. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att en kategori uttrycker det manifesta innehållet i texten, se 

Tabell II. 
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Tabell II. Exempel på tillvägagångssätt vid den manifesta innehållsanalysen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag blev väldigt 

inspirerad av de 

bloggar jag läst om 

stomi då. De som 

vågade visa sig och 

skriva om det, jag 

tyckte de var 

jättecoola och de 

fick också väldigt 

bra respons utifrån. 

Och den respons jag 

fått utifrån är 

överväldigande 

positiv. 

Fått stöd av andra 

som vågat skriva om 

sin stomi. 

Andras mod ger stöd  Stöd 

Det ÄR coolt att 

våga visa sin stomi, 

att inte skämmas för 

den…Allting sitter i 

ens eget huvud, jag 

bestämde mig för att 

inte skämmas och 

jag har lyckats med 

det. 

Coolt att inte 

skämmas över sin 

stomi. Bestämde 

mig för att inte 

skämmas. 

Tänker inte 

skämmas 

Inställning till sig 

själv och stomin 

Självkännedom 

 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

Att hämta text på internet kan medföra etiska dilemman att ta hänsyn till (Polit & Beck, 

2008). Texterna i bloggarna är öppna och tillgängliga för alla att ta del av. Trots ämnets 

ibland känsliga karaktär har personerna som skrivit bloggarna valt att lägga ut sina 

texter för allmänheten utan att skydda dem med lösenord. Det är autonoma personer 

som frivilligt offentliggjort privata berättelser. Trots detta har personerna som skrivit 

bloggarna kontaktats och informerats om att texterna används i denna studie och de 

fyra som svarade ställde sig positiva till att upplevelsen av att leva med stomi 

uppmärksammades. 

. 
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7 RESULTAT 

Under analysens gång har följande tre kategorier med underkategorier framkommit, se 

Tabell III. 

 

Tabell III. Resultatredovisning av de tre kategorierna stöd, självkännedom och 

egenvård med underkategorier. 

Stöd Självkännedom Egenvård 

Dela med sig 

 

Vänner och anhöriga 

stödjer 

 

Vård 

Kroppskännedom 

 

Inställning till sig själv och 

stomin 

 

Bearbetande tankeprocess 

 

Smärta 

Tips och råd 

 

Planering 

 

 

7.1 Stöd 

I denna kategori ingår underkategorierna dela med sig, vänner och anhöriga stödjer 

och vård. 

 

I bloggarna framkom en vilja att dela med sig av sina upplevelser med andra. De som 

skriver bloggarna uttrycker en vilja att ge stöd till andra i samma situation, att finnas för 

andra och vara till hjälp. Bloggen ger dessa personer mycket stöd, både genom att 

skriva i bloggen och genom att få kommentarer på inläggen. Stöd kan även vara att 

dela med sig av sina erfarenheter till andra i samma situation, det kan handla om att ge 

stöd till nyopererade på sjukhuset. 

 

”Jag har många gånger funderat på om man verkligen vill ”synas” på detta sättet i en 

blogg, och skriva så öppet och allt sånt. Varje gång kommer jag fram till att det är värt 

det. Dels för att man hjälper och finns för så många andra som är i liknande 

sitviationer [sic].” 

 

I bloggarna beskrivs att vänner och anhörigas stöd stärker, att de finns där och orkar 

lyssna och hjälper till med vardagen. Stöd av andra kan underlätta en återgång till det 
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normala livet med jobb och andra sociala kontakter.  Även partners acceptans och stöd 

har stor betydelse för relationen och den egna acceptansen.  

 

 ”Men jag tror ingen har levt upp till det mer än honom, är det någon som låtsas om att 

den inte ens existerar är det han. Så det hjälper. Han har hjälpt till att påskynda 

processen avsevärt genom att ta det för vad det är.”  

 

Stödet från vården beskrivs i bloggarna som betydelsefullt. Både positiva och negativa 

vårdupplevelser framkommer. De positiva upplevelserna är när de känner sig tagna på 

allvar och känner att vårdrelationen fungerar.  Negativa upplevelser är när de inte 

känner sig tagna på allvar och inte får någon hjälp. I bloggarna uttrycks ilska och 

missnöje vid dessa situationer. 

 

”Känns lite skönare, när man är hörd och tagen på allvar och att man blir förstådd.” 

 

”Eftersom sjukvården är som den är, eftersom jag inte får svar trots att jag berättat hur 

det står till, eftersom jag inte får hjälp eller stöd eller ens får lämna några j-a 

blodprov.” 

 

7.2 Självkännedom 

I denna kategori ingår underkategorierna kroppskännedom, inställning till sig själv och 

stomin, bearbetande tankeprocess och smärta. 

 

I bloggarna framkommer att personerna som skriver bloggarna har utvecklat sin 

kroppskännedom. De beskriver att de har lärt känna sin kropp med stomi och har 

mycket kunskap om sin kropp, vad kroppen behöver och hur den reagerar i olika 

situationer.  

 

”En tanke slog mig nu i natt. När jag e på väg att få ett läckage så kliar det väldigt 

mycket under platta.” 

 

Inställning till sig själv och stomin handlar om vilken attityd personerna som skriver 

bloggarna har till att hantera livet med stomi. Det kan till exempel vara ett uttryck av att 
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det blir vad man gör det till och att personen själv gör ett val angående hur livet med 

stomi ska vara. Det kan ses som en inställning till sig själv och sin egen person. Det kan 

även handla om hur man ser på själva stomin och påsen, exempelvis om personen är 

tillfreds med påsen eller tycker att den stör och är jobbig. I bloggarna beskrivs 

stomiacceptans i olika grader, från jag hatar min stomi till glad över stomin. 

 

”Allting sitter i ens eget huvud, jag bestämde mig för att inte skämmas och jag har 

lyckats med det”. 

 

”Jag har tyckt att det här med stomin har vart jättejobbigt.” 

 

”Tycker att stomi har fungerat bra och jag är glad att det fungerar att göra en sådan 

här operation och att man får må som jag gör.” 

 

I bloggarna framkommer tankar som är en del i en bearbetande tankeprocess. En del av 

de tankar som visar sig är oro. Oro inför sex första gången efter stomioperationen 

beskrivs, att visa sin nakenhet och vara utlämnad för partners bedömning. Vad 

utomstående ska tycka och hur de ska reagera är ett annat orosmoment som 

framkommer. Personerna som skriver bloggarna upplever brist på förståelse på grund 

av andras okunskap. Andra tankar som tas upp är att det kan vara svårt att anpassa sig 

till den ändrade verkligheten. En del beskriver känslor som ilska, ångest och sorg. I 

texterna uttrycks en vilja att må bra och vara stark, men orken finns inte.  

 

”Som detta med sexualitet, det är en super stor sak för mig nu. Hur allt skänns [sic]. 

Hur andra ska uppfatta en. Vad ska han/hon tänka och tycka.” 

 

”Det är ju väldigt svårt när det gäller att träffa någon ny. Man är osäker och man vet 

inte hur de ska reagera…” 

 

”Herregud, jag vill bara ha hjälp att hantera den här verkligheten som plötsligt 

ändrats så mycket. Det är inte så lätt för mitt huvud och mina tankar att anpassa sej.” 

 

”… hoppas jag att jag får tillbaka all viljestyrka och all ork…” 
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I bloggarna beskrivs smärta i rygg och mage relaterat till stomin. Personerna som 

skriver bloggarna menar att ryggsmärtan kan orsakas av sjukdomen Ulcerös Kolit eller 

av att magmuskulaturen är otränad efter operationen. Magsmärtan kan ha sitt ursprung i 

ett helt eller partiellt stopp i tarmen men i vissa fall är orsaken till smärtan oklar. Ett 

annat besvär som beskrivs i bloggarna är sår av olika karaktär. Operationen leder till sår 

som ibland kan vara svårläkta och ge problem med smärta och omläggningar. Sår som 

kliar och svider kan uppstå vid små läckage då tarminnehållet är frätande på huden.  

 

”… då jag har väldigt ont i axlar och rygg sen några år tillbaka (sjukdommen [sic] 

UC, bidrar även till detta) Nu efter operationen så har jag varit seg med att komma 

igång med att träna upp magen efter att den varit avskuren, detta fördröjdes då jag fick 

en seg läkning eftersom det granilerade [sic].” 

 

”Det fräter, så att man får sår, som fortsätter fräta, och kliar. Det är fruktansvärt 

rentav.” 

 

7.3 Egenvård 

I denna kategori ingår underkategorierna tips och råd och planering. 

I bloggarna framkommer det att självkännedom medför ett mod att ta beslut om vad 

som bör göras vid olika tillfällen. Exempel på detta är att självständigt sköta sin stomi, 

prova sig fram bland annat gällande mat och våga lösa problem själv innan kontakt 

med sjukvård. Vissa kunde hindra problem innan de uppstod genom att känna igen 

kroppens signaler. I och med att personerna som skriver bloggarna utför egenvård i hög 

grad kan de med sin kunskap ge tips och råd angående det nya livet med stomi till 

andra i samma situation. Det kan handla om vilken mat som upplevs ge problem, att det 

är viktigt att tugga ordentligt och att äta lite av mycket. I bloggarna förekommer även 

klädtips som tar upp vilka kläder som döljer stomin eller håller den på plats. 

 

”Idag hade jag det klassiska stomi-problemet, snygg tröja som stomin syns igenom. Så 

då gjorde jag som jag lärt er. Jag slängde på mig ett linne under. Tajta spetslinnen är 

grejen. Mycket användbara skapelser. Och man behöver inte svettas ihjäl heller. Och 

det är snyggt. Jag gillar’t. Problem solved!” 
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”… gick ut på en gång och tog en prommenad [sic]… tänkte att det hjälper tarmen att 

börja röra på sig.” 

 

Planering innebär i bloggarna att vara steget före, att äta mat som inte ställer till med 

problem, se till att alltid ha material, toalett i närheten att tömma påsen på eller att 

planera vid resor. I bloggarna har setts att mycket tid går till praktiska göromål runt 

själva stomin som tar energi, en energi som kan vara svår att uppbringa när de mår 

dåligt. De praktiska göromålen kan innebära beställning, anpassning och utprovning av 

nytt material. Energin är även svår att finna vid tidsödande kontakter med 

försäkringskassan, till exempel när de stomiopererade ska söka handikappersättning. 

Planering kan även vara anpassning av kläder efter påsen, att behöva sy om kläder och 

köpa sådant som passar. Det är svårt att få kläder som passar perfekt 

 

”… byte ifall det skulle behövas på planet, ofta är man beredd och har bytt innan man 

reser förstås men ifall att så vill man vara förberedd. Jag tycker att sådant känns bra, 

även om man inte tror det behövs så vet man att man är på den säkra sidan. Se till att 

den plattan är uppklippt också då sax inte får medtagas på planet (om det nu är plattor 

som klipps)” 

 

”Är ju ett heltidsjobb att söka detta och tar mycket krafter, krafter många inte har när 

detta behöver sökas.” 

 

Sammanfattningsvis framkommer i resultatet att kategorierna stöd, självkännedom och 

egenvård är sammanlänkade då den ena kategorin stärker den andra. Genom stöd får de 

kraft att orka lära känna sig själv vilket är en förutsättning för egenvård. När de känner 

sig själva och är trygga i egenvården kan de i sin tur ge andra stöd. 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Användandet av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som metod har varit bra 

för att svara på syftet och se den teoretiska referensramen tydligt växa fram.  

 

Att använda sig av bloggar som textmaterial medförde svårigheter att garantera att 

personerna som skrev bloggarna var personer som levde med stomi. För att öka 

trovärdigheten valdes personer som var länkade på ILCOs hemsida.  

 

För att få data till denna studie valdes fem bloggar då mängden text ansågs hanterbar 

för den stipulerade tiden. Dahlberg (1997) menar att många små berättelser kan bli en 

omfattande mängd data. Det visade sig att en av bloggarna hade betydligt fler inlägg 

om stomi än de andra. Eftersom syftet med den manifesta innehållsanalysen var att 

belysa vad som skrevs om stomi i bloggarna ansågs antalet inlägg inte ha betydelse, 

innehållet i inläggen ansågs viktigare än mängden inlägg.  

 

Data till denna studie bestod av icke korrekturlästa blogginlägg, det fanns i och med det 

en risk att texten kunde feltolkas. Under analysfasen var arbetssättet fokuserat på att 

förstå den skrivna texten så objektivt som möjligt genom att gemensamt diskutera 

textens innehåll. Texten analyserades så neutralt som möjligt vid dataanalysen för att 

inte påverka resultatet åt något håll och därigenom försöka undvika bias (Polit & Beck, 

2008). Med stöd av Dahlberg (1997) lyftes citat från originaltexten fram som exempel 

på resultat från analysen, detta för att visa på att resultatet grundades på textmaterialet. 

 

I inläggen från de fem bloggarna som utgjorde data till denna studie sågs skillnader i 

hur personerna som skrev bloggarna uttryckte sina upplevelser. Trots det sågs en 

samlad bild av upplevelsen av att leva med stomi vilket gjorde att denna studie skulle 

kunna vara överförbar till andra personer med stomi (Polit & Beck, 2010). Personerna 

som skrev bloggarna var alla under 30 år, det är möjligt att resultatet hade blivit ett 

annat om åldrarna hade varit mer spridda. Detta skulle kunna påverka överförbarheten 

då personer med stomi inte uteslutande är unga vuxna utan förekommer i alla åldrar. 
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8.2 Resultatdiskussion 

I denna studie baserad på sjukdomsbloggar om stomi sågs empowerment som stöd, 

självkännedom och egenvård, se Figur I. I kategorin stöd ingick underkategorierna dela 

med sig, vänner och anhöriga stödjer och vård.  I kategorin självkännedom ingick 

underkategorierna kroppskännedom, inställning till sig själv och stomin, bearbetande 

tankeprocess och smärta. I kategorin egenvård ingick underkategorierna tips och råd 

och planering. 

 

Figur I. Empowerment som stöd, självkännedom och egenvård. 

 

I resultatet sågs både likheter och skillnader i bloggarnas innehåll. Förutom att de hade 

liknande upplevelser kunde likheterna i bloggarna till viss del bero på att en del läste 

varandras bloggar. Det som genomsyrade innehållet i bloggarna var att personerna som 

skrev bloggarna kände sig stärkta av sig själva och av andra i omgivningen vilket 

uppfattades som empowerment. Personerna som skrev bloggarna visade respekt för sig 

själva och beskrev en vilja att få kontroll över sitt liv. Även i svåra stunder visade de 

flesta en kämparanda. 

 

 

 

 

Empowerment

Stöd

SjälvkännedomEgenvård
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8.2.1 Empowermentperspektiv på stöd 

Ur ett empowermentperspektiv är andra runtomkring viktiga för att stödja personen och 

den process som pågår inuti personen. Personerna som skrev bloggarna beskrev vikten 

av att ha stöd från andra i sin närhet och kunna känna att det gick att dela sina 

upplevelser och erfarenheter med andra som förstod. Persson och Hellström (2002) tar 

upp att anhöriga ofta var engagerade och fungerade som stöd. Detta stöds även av 

Sinclair (2009) som i sin studie såg att familj och vänners stöd var viktigt för 

stomiopererade. Det uttrycktes även i studien att det var skönt att redan ha en partner, 

vissa som var singlar undvek att dejta efter stomioperationen. Studien visade även att 

det var viktigt att få kontakt med andra i samma situation. Deltagarna i studien menade 

att det bara är de i samma situation som kan förstå fullt ut och uppskattade därför besök 

av personer med liknande erfarenheter. I bloggarna handlade många inlägg om att de 

delade med sig av sina erfarenheter och var till stöd för andra, exempelvis genom att de 

besökte nyopererade på sjukhuset. Nichols (2011) menar att känslomässigt stöd hade 

stor betydelse för att kunna ha ett socialt liv. Han såg att de som var sociala i sitt 

vardagsliv hade någon som fanns där att dela oro och rädslor med, någon som lyssnade 

och förstod. Persson och Hellström (2002) och Sinclair (2009) såg att de flesta i 

omgivningen reagerade positivt när de stomiopererade berättade om sin stomi och inte 

upplevde att de blivit annorlunda bemötta. Empowerment sågs i bloggarna genom att 

de som hade stöd omkring sig uttryckte en mer positiv attityd till sin stomi, genom kraft 

från andra kunde en positiv självkänsla utvecklas. Detta bekräftas av Simmons, Smith, 

Bobb & Liles (2007) som menade att det fanns ett starkt samband mellan stödjande 

relationer och i vilken grad den stomiopererade accepterar sin stomi. Deeny och 

McCrea (1991) såg att det var viktigt för många att komma tillbaka till det vanliga 

sociala livet. Det har även setts i bloggarna att de stomiopererade genom stöd lättare 

kunde komma tillbaka till sitt normala liv med arbete och socialt umgänge. Processen 

att acceptera det nya livet med stomi och få tillbaka kontrollen underlättas av stöd och 

styrka från den nära omgivningen (a.a.). Empowerment är en process som bygger på att 

överföra kraft mellan människor genom ömsesidig tillit och respekt.  

 

Vårdrelationer var en annan form av stöd som beskrevs i bloggarna. Sinclair (2009) ser 

i sin studie att alla deltagarna kom ihåg sjuksköterskornas attityder postoperativt, både 

positiva och negativa. De medverkande i Sinclairs studie upplevde det som positivt när 
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sjuksköterskan inte såg stomin som en ”stor grej”. Då sjuksköterskan visade avsky vid 

åsynen av stomin påverkade det patientens attityd till sin stomi negativt. I bloggarna 

sågs att vårdrelationer påverkade personerna som skrev bloggarna under lång tid, det 

visar på vikten av en god vårdrelation som genererar tillit och empowerment. Sinclair 

(2009) ser att vissa sjuksköterskor upplevdes som bra, genom stöd hade de övertygat 

patienten om att den skulle klara av att hantera sin stomi. Simmons m.fl. (2007) studie 

visade att vården borde inkludera strategier för att uppmuntra stomiacceptans och 

deltagande i det sociala livet. Sinclair (2009) lyfter fram vikten av att sjuksköterskorna 

bör ha tid för patienten för att kunna svara på patientens frågor och ge den omvårdnad 

patienten känner sig behöva. Att sjuksköterskor inte hade tid att svara på frågor gjorde 

att patienter inte fick den information de behövde, Sinclair ser att patienterna önskade 

mer skriven information i samband med operationen. Bristen på information gjorde att 

många därför sökte mer information eller diskuterade med andra på internet. Genom att 

ta reda på den information som ansågs saknas tog de stomiopererade ansvar för sin 

egen hälsa.  

 

8.2.2 Empowermentperspektiv på självkännedom 

Empowermentperspektivet kunde ses i bloggarna genom att personerna som skrev 

bloggarna medvetandegjorde sina egna resurser. I bloggarna beskrevs självkännedom 

ur fler perspektiv, den största delen handlade om kunskap om sin egen kropp och i och 

med denna kroppskännedom fick de mod att ta egna beslut de kände sig trygga med. 

Det framkom en vilja att lyssna på sin kropp för att lära känna den. Barnabe & 

Dell’Acqua (2008) menar att det inte bara var en kroppsdel som förlorades vid 

stomioperationen utan även kroppens utseende och möjligheten att kontrollera sin 

avföring. Detta medförde ett nytt sätt att se på sig själv. Vidare menar de att acceptans 

av stomin var en ständigt pågående process. Persson och Hellström (2002) ser i sin 

studie att de stomiopererade kände sig annorlunda med minskad självrespekt och 

minskat självförtroende. Den förändrade kroppsbilden kunde göra att de kände sig 

mindre attraktiva. Det framkom i deras studie att känslor av äckel och chock vid första 

åsynen av stomin förekom. Även Sinclair (2009) beskriver att de flesta uttryckte chock 

när de såg sin stomi första gången och att de inte ville ta tag i skötseln av stomin. 

Sinclair ser i sin studie att många objektifierade sin stomi. Det beskrevs även i 

bloggarna en objektifiering av stomin, objektifieringen framställdes både positivt och 

negativt.  
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I bloggarna skrevs om hur livet påverkades av inställningen till sig själv och stomin. 

Det beskrevs som ett val personen gjorde. Empowerment sågs tydligt när personerna 

som skrev bloggarna beskrev en vilja att göra den nya livssituationen så normal som 

möjligt. De försökte se sina styrkor istället för att fokusera på svagheter. I Deeny och 

McCreas (1991) studie framkom att en del upplevde att en positiv attityd och en egen 

acceptans av stomin medförde att de fick acceptans tillbaka av andra. Positiva uttryck 

om inställning till sig själv och stomin som sågs i bloggarna kunde vara att stomin gav 

nya möjligheter och att livet kommit tillbaka. Sinclair (2009) beskriver att många såg 

fördelarna med operationen eftersom sjukdomen upplevdes som värre att leva med än 

stomi, vissa kände att de fått livet tillbaka. Detta stöds av Savard och Woodgate (2009) 

som såg att stomioperationen gav patienterna ett friskare liv med mindre smärta och 

begränsningar. Patienterna upplevde att de äntligen blev fria och kunde vara sig själv. 

Ibland sågs i bloggarna tvetydiga inställningar till livet med stomi som till exempel att 

det var bättre med stomin trots att de hatade den. Det stöds av Barnabe & Dell’Acqua 

(2008) som såg att även fast det var jobbigt att leva med stomipåsen kände de sig 

friskare och hade inte längre ont, i vissa fall hade livet räddats. Många accepterade 

stomin för att de inte hade något annat val. Simmons m.fl. (2007) menar att de som 

kunde acceptera sin stomi hade lättare att hantera livet och sociala relationer.  

 

I bloggarna sågs ett behov av empowerment i den ständigt pågående processen att 

anpassa sig till det nya livet med stomi, denna process kunde kräva hjälp att 

medvetandegöra de resurser som fanns inom personen. Det beskrevs negativa uttryck i 

bloggarna som att stomin kändes jobbig att leva med och en känsla av att inte vara 

tillfreds med sig själv. Det uttrycktes en vilja att ta tag i det nya livet, men att styrka och 

ork saknades. Sinclair (2009) ser att vissa upplevde livet med stomi som jobbigt, de 

hatade sin stomi och hade förlorat viljan att leva. Det framgick i bloggarna frustration 

över påsen i sig, vilket även Savard och Woodgate (2009) sett uttryck för i sin studie. I 

bloggarna beskrevs påsen som ett orosmoment på flera plan, personerna som skrev 

bloggarna ville inte att påsen skulle synas och upplevde påsen som jobbig och störande. 

Viljan att påsen inte skulle synas på grund av oro för andras reaktioner framkom i 

studier av Deeny och McCrea (1991), Persson och Hellström (2002) och Sinclair 

(2009). I bloggarna beskrevs situationer när påsen hade läckt eller varit fylld med gas 
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och även oro för dessa situationer. Deeny och McCrea (1991) och Persson och 

Hellström (2002) ser även i sina studier oro för att läckage, lukt och flatus ska märkas.  

 

Deeny och McCrea (1991) och Savard och Woodgate (2009) har sett att de 

medverkande i studierna var generade över kroppen med stomi när det kom till sex. 

Black (2004) tar upp att det fanns en oro över partners reaktion vid första åsynen av 

stomibandaget. Hon menar att personen med stomi och partnern måste känna sig 

bekväma med varandra och låta det ta tid. Hon beskriver vidare att det oftast är svårare 

för den som har stomin än för partnern. Hur trygg personen med stomi kände sig 

påverkade känslan av att vara sexuellt attraktiv. I bloggarna uttrycktes oro inför sex och 

undringar över vad partner skulle tycka om kroppen med stomi. I dessa bloggar var det 

i de flesta fall inte något problem, partnern beskrevs inte uppleva stomin som något 

problem.  

 

I bloggarna uttrycktes en önskan att fler skulle ha kunskap om stomi, personerna som 

skrev bloggarna menade att kunskap kunde bidra till att andra inte dömde dem. Genom 

att vara öppna fanns en förhoppning att andra skulle våga fråga. Savard och Woodgate 

(2009) såg i sin studie att stomiopererade inte ville att andra skulle döma dem eller se 

dem som annorlunda. I bloggarna framgick att de lärt sig vilka de kunde berätta om 

stomin för, de var inte lika öppna mot alla utomstående. Sinclair (2009) såg att 

personerna med stomi valde vem de berättade om stomin för, en del var helt öppna och 

andra höll det hemligt.  

 

Wilson, Kerr och Lennon (2007) såg i sin studie att i stort sett alla haft ryggsmärtor 

sedan stomioperationen. I bloggarna sågs en varierande grad av smärta i både rygg och 

mage, likaså vilken inverkan smärtan hade på de stomiopererades dagliga liv. De flesta 

trodde att ryggsmärtan och stomin hade ett samband, till exempel att de stomiopererade 

varit inaktiva och inte använt bukmuskulaturen sedan operationen. I dessa resonemang 

kunde empowement ses genom att personerna som skrev bloggarna medvetandegjorde 

grundorsaken till problemen för att försöka komma fram till en lösning. Magsmärtan 

var ofta relaterad till stopp i stomin men även sårsmärta runt stomin förekom. Denna 

sårsmärta var ofta relaterad till småläckage vilka ledde till sveda och smärta. Persson 

och Hellström (2002) tar upp att kli under bandaget, hudirritation, sveda och smärta är 

vanliga problem med stomin.  
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8.2.3 Empowerment underlättar egenvård 

Black (2004) och Deeny och McCrea (1991) beskriver att det var viktigt att ta tag i 

stomiskötseln för att underlätta anpassningsprocessen. De menar att en känsla av att 

kunna sköta stomin självständigt var positivt för tron på sina egna resurser. Simmons 

m.fl. (2007) menar att de som klarade att sköta sina stomier självständigt hade lättare 

att komma tillbaka till ett aktivt liv. Förmåga till egenvård hade samband med 

anpassning till livet med stomi. Empowermentperspektivet sågs i bloggarna när de tog 

ansvar för sin egen hälsa. Förmågan till egenvård beskrevs i bloggarna, det framkom en 

vilja att ta tag i stomiskötseln så fort som möjligt för att kunna vara självständiga. I 

bloggarna beskrevs fler tillfällen då de som skrev bloggarna kände när ett problem var 

på väg att uppstå eller då de löste mindre problem med stomin på egen hand. Det 

framgick även att de var medvetna om när det var ett problem som krävde professionell 

sjukvård. Detta stöds av Sinclair (2009) och Wilson m.fl. (2007) som såg att en del 

löste eventuella problem själv medan andra kontaktade sjukvården. I bloggarna 

beskrevs vilken mat de kände till som kunde ge problem med stomin och vikten av att 

kontrollera vätske- och saltbalansen. De beskrev även att de provade sig fram med mat 

då alla reagerade olika och det inte gick att ge råd som passade alla. Då stomiopererade 

kan ha problem med viss mat har Floruta (2001) i sin studie undersökt vad och hur 

stomiopererade äter. Hon såg att alla stomiopererade reagerade olika och fick prova sig 

fram och använda sitt sunda förnuft. Det visade sig i hennes studie att svårsmält mat 

kunde ge problem som gaser och att mycket vätska borde intas för att undvika problem. 

I bloggarna beskrevs att livet med stomi medförde ett större behov av planering för att 

kunna leva ett normalt liv, genom planering tog de kontroll över sitt liv. Enligt Savard 

och Woodgate (2009) medförde stomin en ändrad livsstil, stomin begränsade 

aktiviteter, klädval och vilken mat de stomiopererade kunde äta. Persson och Hellström 

(2002), Savard och Woodgate (2009) och Sinclair (2009) ser att de stomiopererade 

anpassade sina kläder efter stomipåsen vilket beskrevs i bloggarna genom att de gav 

och fick klädtips, sydde om kläder och stomianpassade klädval. I bloggarna beskrevs 

vidare planering som en del av livet med stomi, planeringen gjorde att de inte kände sig 

lika begränsade. Simmons m.fl. (2007) såg i sin studie att anpassningen till ett liv med 

stomi hade samband med acceptans och förmåga till egenvård. 
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8.3 Slutsats 

I denna studie har fem sjukdomsbloggar analyserats för att se vad personerna som skrev 

bloggarna tog upp angående att leva med stomi. Det visade sig att det var individuellt 

hur det nya livet med stomi hanterades och vilken inställning personerna som skrev 

bloggarna hade till detta. Trots detta framkom många likheter i det som skrevs i 

bloggarna. En gemensam nämnare var vikten av att få tillbaka kontrollen över sitt liv 

efter stomioperationen vilket de kunde få med hjälp av empowerment.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

I sin yrkesroll inom vården kommer många sjuksköterskor att möta patienter med 

stomi. Det är som vårdpersonal viktigt att vara förberedd inför dessa möten då det i 

denna studie framkommit att bemötandet från vårdpersonalen har betydelse för dessa 

patienter. Med ökad medvetenhet hos vårdpersonalen om upplevelsen av att leva med 

stomi kan vårdrelationen förbättras. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

I denna studie sågs empowerment som viktigt för att stomiopererade skulle återfå 

kontrollen över sina liv. Det fanns flera kanaler att hitta stöd och styrka på, att skriva en 

sjukdomsblogg var ett sätt. Genom att studera sjukdomsbloggar kan det framkomma 

vad de stomiopererade beskriver som viktigt för att känna sig stärkta. Mer forskning på 

vad stomiopererade har för behov av stöd för att hitta sin egen styrka behövs för att 

vårdpersonal ska kunna tillgodose deras omvårdnadsbehov. 
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