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Abstrakt 

 

Att drabbas av kronisk sjukdom påverkar flera aspekter i personers liv 

såsom de psykiska, fysiska, sociala och yrkesmässiga. Kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) är en allvarlig progredierande kronisk sjukdom. Syftet 

med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva 

med KOL. Fjorton kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserades med 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier. I 

litteraturstudien framkom att personer med KOL upplevde sitt liv som 

begränsat till följd av andnöd. De kände sig kontrollerade av sina kroppar 

och det var problematiskt att genomföra aktiviteter. Sjukdomen ledde även 

till förändrad relation till familj, vänner, sjukvårdspersonal och samhälle. 

Sjukdomen upplevdes vara osynlig för andra och det var osäkert om andra 

människor kände till funktionsnedsättningen. Det förekom skuldkänslor 

över att den kunde vara orsakad av personens tidigare livsstil. Till följd av 

sjukdomens progression fanns en stor osäkerhet inför framtiden och döden. 

Personer accepterade, anpassade och vande sig efter en tid med sjukdomen 

och hittade sätt att hantera förändringar i livet. Kunskap och fördjupad 

förståelse för personer som lever med KOL är nödvändigt för att identifiera 

och möta personers unika behov i sin livssituation. Sjuksköterskan kan med 

hjälp av denna kunskap och fortsatt omvårdnadsforskning ge stöd för att 

patienten ska uppnå välbefinnande trots sjukdom.  

 

 

Nyckelord: kronisk obstruktiv lungsjukdom, upplevelser, omvårdnad, 

litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys. 
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Vid frånvaro av sjukdom ser människan inte på sin kropp som en biologisk organism. Det 

finns ingen separation mellan kroppen och självet. Kroppen är osynligt närvarande och 

används som ett redskap i människans kontakt med omvärlden. En människa har ingen kropp 

utan ”är” en kropp eftersom kroppen ses subjektivt (Toombs, 1993, s. 51-52). Vid sjukdom 

förändras synen på kroppen. Kroppen ses nu som ett objekt och saker som tidigare togs för 

givna framstår som problem för kroppen. Människans kropp är vid sjukdom ständigt 

närvarande och människan är hela tiden medveten om sin kropp och dess funktion (Toombs, 

1993, s. 70-71).  

 

Kronisk sjukdom orsakas av patologiska förändringar i kroppen som är permanenta, obotliga 

eller som ger bestående funktionsnedsättningar. Sjukdomar som är kroniska har en stor 

inverkan på den drabbade personens dagliga liv och leder ofta till begränsningar i dagliga 

aktiviteter, smärta, förändrad självbild och känslomässig stress. Alla aspekter i individens liv 

påverkas såsom de psykiska, fysiska, sociala och yrkesmässiga (Whittemore & Dixon, 2008). 

Från en dag till en annan är hela livet samt planer och förväntningar inför framtiden 

förändrade och personen med kronisk sjukdom tvingas leva ett liv med restriktioner (Öhman, 

Söderberg & Lundman, 2003). Då kronisk sjukdom påverkar förmågan att fungera som 

vanligt försämrar detta ofta de drabbades välbefinnande och livskvalitet. Vid diagnosen 

kronisk sjukdom ställs personen ofta inför stora utmaningar och tvingas hitta copingstrategier 

för att kunna hantera och acceptera sin nya livssituation (de Ridder, Geenen, Kuijer & van 

Middendorp, 2008). Att leva ett liv med restriktioner gör att personer med kronisk sjukdom 

tvingas anpassa sig till sin nya livssituation. De drabbas fortlöpande av förluster vilket kräver 

en ständig anpassning. Genom att anpassa sig kan personen leva med sjukdomen utan att den 

dominerar dagligt liv (Corbin, 2003). 

 

En allvarlig, kronisk sjukdom är kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). År 2009 var cirka 80 

miljoner människor världen över drabbade av sjukdomen vilket resulterar i stort antal 

sjukhusinläggningar och dödsfall (Borge, Wahl & Moum, 2010). Allt fler människor drabbas 

av KOL och år 2030 beräknas sjukdomen vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. 

Den främsta orsaken till sjukdomen är tobaksrökning. Andra orsaker kan vara 

luftföroreningar, kemikalier eller andra lungsjukdomar. KOL är en underdiagnostiserad och 

livshotande sjukdom (World Health Organisation, 2013). Den är obotlig och progressiv, det 

vill säga med en ständig fortskridande försämring. Personer som lider av KOL kommer till 

slut att behöva palliativ vård då sjukdomen fortskridit till ett avancerat stadium (Leyshon, 
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2012).  KOL karaktäriseras av andnöd och hosta, ofta i kombination med ångest och 

depression (Barnett, 2009).  

 

Behandling vid KOL fokuserar på att lindra symtom och utgörs främst av farmakologisk 

behandling med bland annat bronkdilaterande och slemlösande läkemedel, opioider, 

antidepressiva läkemedel, steroider och syrgasbehandling. Det finns även icke- 

farmakologiska behandlingsmetoder varav den viktigaste är rökstopp. Tidigt insatt behandling 

och rökstopp bromsar sjukdomsförloppet till viss del. Andra icke- farmakologiska 

behandlingsmetoder är rehabilitering med fokus på andning, avslappningsövningar, övning av 

andningsteknik och kognitiv beteendeterapi (Leyshon, 2012).  

 

KOL påverkar inte bara den drabbade utan även närstående. Mycket tid och kraft går åt till att 

vårda och stödja den sjuke vilket gör att den närstående inte prioriterar sina egna behov. 

Partner till personer med KOL upplever ofta att deras relation förändras eftersom fokus ligger 

på den andre partnerns sjukdom. Förändringen kan medföra att möjligheten till 

kommunikation och samvaro försvåras. Närstående blir till slut mentalt utmattade och 

upplever att de är isolerade (Bergs, 2002). Partnern kan känna en ständig osäkerhet och oro 

över att deras sjuka partner när som helst kan försämras och i värsta fall avlida. Att inte kunna 

vara intima i samma utsträckning som förut upplevs som frustrerande för den närstående 

samtidigt som det finns en tacksamhet för att de fortfarande har varandra. Vardagen för den 

närstående kan innebära stora förändringar med ständig anpassning efter den sjukes tillstånd 

(Ek, Ternestedt, Andershed & Sahlberg-Blom, 2011b). 

 

Att vårda personer med avancerad KOL och hjälpa dem att hantera sina symtom upplevs 

svårt. Sjukvårdspersonal upplever det påfrestande att se personer med KOL kämpa med 

andnöd och känner sig i kritiska situationer hjälplösa med ett stort medlidande för patienten. 

Även ångest till följd av andnöd hos patienten upplevs svårt för sjuksköterskor att hantera, de 

känner sig därför otillräckliga då de inte kan möta patientens behov. Det förekommer känslor 

av skuld över att inte ha förmågan att ge patienten den vård de skulle vilja ge och dessutom 

finns uppfattningen om att vården bara förlänger personens dödskamp och lidande 

(Goodridge, Duggleby, Gjevre & Rennie, 2008). Sjuksköterskor upplever det viktigt att skapa 

en god relation till patienten. De känner tillfredsställelse när de förstår patientens upplevelser 

och kan möta dennes behov (Barnett, 2005).  
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Trots att sjukdomen är kronisk finns möjlighet för sjuksköterskan att stödja en patient med 

KOL (Barnett, 2008). Sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Utifrån dessa 

ansvarsområden kan sjuksköterskan inrikta sitt arbete på att möta patientens behov. Fokus bör 

inte endast ligga på de fysiska symtomen utan även på de psykologiska och sociala 

aspekterna. Det är därmed viktigt att sjuksköterskan har relevanta och fördjupade kunskaper 

för att kunna ge patienter med KOL en omvårdnad av god kvalitet. Det är viktigt att 

patientens individuella behov och uppfattning om sjukdom och symtom identifieras, förstås 

och respekteras av sjuksköterskan. Med denna utgångspunkt kan sjuksköterskan tillsammans 

med patienten utforma vården och genom detta kan sjuksköterskan främja patientens hälsa 

och välbefinnande (Barnett, 2008). 

 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva personers upplevelser av att leva med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom. 

 

Metod 

Denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats eftersom studiens syfte är att beskriva personers 

upplevelser av att leva med KOL. Den kvalitativa ansatsen har fokus på människors 

subjektiva upplevelser och erfarenheter, vilket kan beskrivas som ett inifrånperspektiv (Polit 

& Beck, 2012, s. 14).  Litteraturstudien har utgått från att sammanställa och synliggöra 

tidigare kvalitativ forskning inom ämnesområdet. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen inleddes med en pilotsökning för att skapa en uppfattning om den 

kunskap som fanns inom valt forskningsområde. Därefter genomfördes den systematiska 

litteratursökningen. Både pilotsökningen och den systematiska litteratursökningen 

genomfördes i referensdatabaserna CINAHL, PubMed samt PsycINFO. Enligt Polit och Beck 

(2012, s. 100) är dessa databaser de mest relevanta för omvårdnadsforskning. Sökorden som 

använts har kontrollerats i varje databas uppslagsverk såsom subject heading list, MeSH-

termer eller motsvarande. Detta för att finna relevanta artiklar och undvika mindre intressanta 

referenser (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 69). Även sökning i fritext 

genomfördes. Enligt Willman et al. (2011, s. 75) används fritextsökning för att öka 

sensitiviteten i sökningen. De sökord som användes i litteratursökningen var: Pulmonary 
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disease, chronic obstructive, Experiences, Life experiences, Quality of life, Life change events 

och Adaptation, psychological. De booleska sökoperatorerna AND och OR har använts för att 

kombinera söktermer för att få fram så mycket som möjligt av den relevanta litteraturen 

samtidigt som sökningen riktas till ett avgränsat område (jfr. Willman et al., 2011, s. 72). 

 

Willman et al. (2011, s. 62) menar att inklusions- samt exklusionskriterier bör preciseras 

innan litteratursökning, detta för att få fram en hanterbar mängd studier lämpliga för 

granskning. Inklusionskriterier som använts var kvalitativa artiklar publicerade mellan år 

2007 och år 2013, tillgängliga i fulltext samt skrivna på engelska eller svenska. Studier som 

undersöker flera sjukdomstillstånd har exkluderats på grund av svårigheter att särskilja 

upplevelser av att leva med KOL från upplevelser av att leva med andra sjukdomar. Då 

samma artiklar återkom och inga nya framkom avslutades litteratursökningen. Artiklarnas 

abstrakt har därefter lästs igenom, de artiklar som svarade mot studiens syfte har valts ut för 

analys. Enligt Willman et al. (2011, s. 78) bör litteratursökningen kompletteras med en 

manuell sökning. En manuell sökning har genomförts i referenslistorna i de funna artiklarna 

och detta resulterade i att ytterligare två artiklar valdes ut. Sammanfattningsvis valdes fjorton 

artiklar (n=14) ut till analysen. Fullständigt sökningsförfarande redovisas i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning.  

Syftet med litteratursökningen: att beskriva personers upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom 

CINAHL 2013 02 04 

Begränsningar: fulltext, peer rewieved, publicerade år 2007-2013 

Söknr  *) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 CH Pulmonary disease, 

chronic obstructive 

766  

2 CH Life experiences  1657  

3 CH Quality of life 4267  

4  1 AND 2 OR 3 78 6 

PubMed 2013 02 05 

Begränsningar: fulltext, publicerade år 2007-2013 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 MSH Pulmonary disease, 

chronic obstructive 

8627  

2 MSH  Life change events 4962 
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Forts. Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal valda 

3 MSH Adaptation, 

psychological 

26 363  

4  1 AND 2 OR 3 72 6 

PsycINFO 2013 02 05 

Begränsningar: fulltext, peer rewieved, publicerade år 2007-2013 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 TH Chronic obstructive 

pulmonary disease 

378  

2 FT Experiences 92065  

3  TH Quality of life 10438  

4  1 AND 2 OR 3 102  

*CH - CINAHL headings i databasen CINAHL, MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT – fritext, TH – 

Thesaurus termer i databasen PsycINFO. 

 

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskning av artiklar med kvalitativ metod bör fokus ligga på beskrivning av 

syfte, datainsamling, dataanalys, resultat samt diskussion (Willman et al., 2011, s. 106, 175).  

SBU:s granskningsprotokoll för kvalitativa studier har anpassats och använts vid granskning 

av artiklarna från litteratursökningen. Enligt Rosèn (2012) kan detta granskningsprotokoll 

användas för att underlätta granskningsprocessen vid kvalitetsbedömning. Båda författarna 

granskade och jämförde resultaten och en gemensam bedömning diskuterades fram. Enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 96) kan procentberäkning användas för att 

kvalitetsgradera olika studier. Genom att använda procentberäkning ökar möjligheten att 

värdera och jämföra olika studier. Granskningsprotokollet bestod av olika kriterier där 

uppfyllt kriterium tilldelades en poäng och sedan beräknades andelen uppfyllda kriterier för 

att få fram en procentsats. Procentsatsen visar den kvalitetsgrad studien uppnått (jfr. Willman 

et al. 2006, s. 96) Kvalitetsindelning med procentindelning presenteras i Tabell 2. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna redovisas i Tabell 3.  

 



8 

 

 

Tabell 2. Kvalitetsindelning med procentindelning 

Kvalitetsindelning Procentindelning 

Grad I (Hög) 80-100 % 

Grad II (Medel) 70-79 % 

Grad III (Låg) 60-69 % 

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys används vid beskrivande data och är en process som resulterar i en 

identifiering av kategorier (Polit & Beck, 2012, s. 564). Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) kan en innehållsanalys fokusera på manifest eller latent innehåll. Manifest innehåll 

utgörs av det synliga innehållet och vad texten säger utan att medvetet tolka innehållet. Det 

latenta innehållet innebär en tolkning av den underliggande meningen i texten.   

Data till denna litteraturstudie har analyserats med kvalitativ manifest innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalysen påbörjades med att hela 

artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en känsla för helheten. Efter detta extraherades 

textenheter från studiernas resultat (n= 231) vilka utgjordes av ord, meningar eller stycken 

som svarade mot litteraturstudiens syfte. Enligt Polit och Beck (2012, s. 560) bör forskaren gå 

igenom all data och märka dessa innan dataanalysen fortsätter. Artiklarna tilldelades därför 

varsin bokstav och varje textenhet tilldelades ett nummer för att kunna återgå till 

originalkällan. Därefter översattes textenheterna till svenska för att sedan kondenseras. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär kondensering att korta ner textenheterna samtidigt 

som kärnan behålls. Originaltexten har lästs igenom flertalet gånger för att undvika att 

textinnehåll förlorats. Sista steget i dataanalysen är att kategorisera de kondenserade 

textenheterna. De kondenserade textenheterna med likartat innehåll sammanförs till kategorier 

i flera steg. Samtliga textenheter ska tillhöra en relevant kategori, ingen textenhet ska kunna 

tillhöra mer än en kategori (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Kategoriseringen i denna 

litteraturstudie genomfördes i sex små steg för att inte förlora nyanser i texten.  
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Tabell 3. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=14) 

Författare   

(År)          

Land 

Typ av  

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Avsar & 

Kasikci    

(2010)  

Turkiet 

Kvalitativ 14 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

metod 

Studien visar att andnöd var det 

mest besvärande symtomet och 

ledde till panik och rädsla. 

Deltagarna beskrev känslor av 

frustration och förlust av social 

aktivitet. Detta resulterade även i 

förlust av roller och känslomässig 

påfrestning. 

Hög 

Chen et al. 

(2008) 

Taiwan 

Kvalitativ 18 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Inspirerad av 

Miles och 

Hubermans tre-

stegsmetod 

Studien visar att deltagarna hade 

förmåga att välja passande 

beteenden för att kontrollera sin 

sjukdom och förebygga symtom 

och komplikationer.  

Hög 

Clancy et al. 

(2009)     

Storbritannien 

Kvalitativ 10 samt 7 

informella 

vårdare 

Fokusintervjuer/ 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod inspirerad 

av Van Manen 

Studien visar att deltagarna 

upplevde flera aspekter i livet som 

en kamp, rädsla och skuld. De 

insåg sin egen dödlighet och såg 

sjukdomen som en dold 

funktionsnedsättning. 

Hög 

Ek et al.     

(2011) 

Sverige 

 

Kvalitativ 4 Intervjuer/ 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod 

Studien visar att kroppen, 

hjälpmedel och att ta mot hjälp 

från andra både kunde utöka och 

begränsa levnadsutrymmet. Den 

visar även att det var svårt att 

bevara självbilden och att vara 

medveten om sin egen död.  

Hög 

Ek & 

Ternestedt 

(2008) 

Sverige 

Kvalitativ 8 Intervjuer/ 

Fenomenologisk 

metod inspirerad 

av Giorgi och 

Giorgi 

Studien visar att deltagarna var 

fysiskt begränsade från 

meningsfulla aktiviteter vilket 

ledde till social isolering. 

Deltagarna pendlade mellan att se 

på livet som meningsfullt eller 

meningslöst. 

Hög 

Gardiner et al. 

(2009) 

Storbritannien 

Kvalitativ  21 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

framgår ej 

Studien visar att patienter ofta 

kände oro kring möjlig 

försämring av tillståndet. De 

kände särskild oro över den egna 

döden med rädsla över att dö av 

andnöd eller kvävning. 

Medel 

Gullick & 

Stainton     

(2008) 

Australien 

Kvalitativ 15 samt               

14 familje-

med-

lemmar 

Fokusintervjuer/ 

Hermeneutisk 

metod 

Studien visar att deltagarna 

upplevde en minskad livsvärld på 

grund av andnöd. Detta minskade 

personens självständighet och 

effektivitet. 

 

Hög 
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Forts. Tabell 3. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=14) 

Författare   

(År)          

Land 

Typ av  

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Halding et al. 

(2011)   

Norge 

Kvalitativ 18 Intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Studien visar att deltagarna kände 

sig förvisade från de friskas värld 

på grund av känslor av skuld och 

samhällets stigmatisering av KOL 

som en självförvållad sjukdom. 

De kände skam och saknade stöd 

från sina sociala nätverk, 

sjukvårdspersonal och samhället.  

Hög 

Hasson et al. 

(2008)    

Irland 

 

Kvalitativ 13 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Studien visar att för de flesta var 

palliativ vård associerat med 

livets slut. Det fanns en stor 

acceptans att inget mer kunde 

göras medicinskt. Patienternas 

behov av palliativ vård, 

information och stöd var 

otillfredsställda.  

Hög 

Kanervisto   

et al.             

(2007) 

Finland 

Kvalitativ 5 samt                      

4 makar 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Deduktiv 

Innehållsanalys 

Studien visar på funktions-

nedsättningar hos personer med 

KOL. Även faktorer som 

främjade välbefinnande, hur de 

hanterade dagligt liv samt vikten 

av sina partner framkom. 

Hög 

McMillan 

Boyles et al.          

(2011) 

Kanada 

Kvalitativ 15 Intervjuer/ 

Narrativ metod 

Studien visar att det är osäkert om 

sjukdomen och dess 

funktionsnedsättningar var 

synliga och kända för andra. 

Deltagarna tvingades välja om de 

skulle förklara eller dölja sina 

funktionsnedsättningar. 

Hög 

Milne et al. 

(2009) 

Australien 

Kvalitativ 7 Djup intervjuer/ 

Tematisk metod  

inspirerad av van 

Manen 

Studien visar att hopp kvarstod 

trots den kroniska sjukdomen och 

oförutsägbara dilemman orsakade 

av att leva med KOL.  

Hög 

Pinnock et al. 

(2011) 

Storbritannien     

Kvalitativ 21 samt 13 

informella 

vårdare, 18 

profess-

ionella 

vårdare 

Multi-perspektiva 

intervjuer/ 

Tematisk och 

narrativ metod 

Studien visar att flera symtom 

orsakade ett avbrott från det 

normala livet. Det fanns en känsla 

av acceptans av sjukdomen hos 

både patienter och vårdare.  

Hög 

Williams      

et al.      

(2007) 

Storbritannien 

Kvalitativ 6 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Studien visar att deltagarna tyckte 

att aktiviteter var viktigt. De 

upplevde att fysiska restriktioner 

ledde till social isolering och 

minskad gemenskap, vilket 

patienterna försökte motverka 

genom socialt deltagande.  

Hög 
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Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier vilka visas i Tabell 4. Kategorierna presenteras i en 

sammanfattande brödtext. Resultatet styrks av citat från originalkällorna.  

 

Tabell 4.  Översikt av kategorier (n=5) 

Att andnöd begränsar dagligt liv 

Att förhållandet till andra människor är förändrat 

Att sjukdomen är dold och skamfull 

Att känna en osäker framtid 

Att lära sig hantera ett föränderligt liv 

 

Att andnöd begränsar dagligt liv 

Studier (Clancy, Hallet & Caress, 2009; Ek & Ternestedt, 2008) visade att andnöd begränsade 

livsutrymmet hos personer som lever med KOL. De beskrev hur förlusten av funktion 

medförde en förändrad livsstil och en minskad livskvalitet (Avsar & Kasikci, 2010). Enligt 

Gullick och Stainton (2008) beskrev personer att andnöd var den första förändringen som 

gjort dem medvetna om sin sjukdom och var dessutom i fortsatt fokus under sjukdomstiden. 

Personer beskrev att andnöd upplevdes som det mest besvärande och begränsande symtomet 

(Ek & Ternestedt, 2008). De uppgav att bristen på syre upplevdes obehagligt och hemskt (Ek, 

Sahlberg- Blom, Andershed & Ternestedh, 2011a; Kanervisto, Kaistila & Paavilainen, 2007).  

 

Studier (Clancy et al., 2009; Ek & Ternestedt, 2008) visade att personer med KOL ofta 

upplevde rädsla, oro och panik vid andnöd. De kände en konstant rädsla kopplat till oro över 

att vara ensam under en attack av andnöd (Hasson et al., 2008).  

 

When you start having a lot of trouble with infections, your airways feel 

completely clogged (difficulty breathing) – and that’s when you get anxious and 

you panic and that’s just an awful experience (Ek & Ternestedt, 2008, s. 474). 

 

I en studie (Ek et al., 2011a) beskrev personer med andnöd att de kände sig kontrollerade av 

sina kroppar. I flera studier (Ek et al., 2011a; Gullick & Stainton, 2008; Kanervisto et al., 

2007) beskrev personer att andnöd begränsade deras möjligheter att delta i aktiviteter. De 

upplevde att andnöd begränsade energi och skapade en frustrerande trötthet (Ek et al., 2011a; 

Ek & Ternestedt, 2008; Gullick & Stainton, 2008). I en studie (Avsar & Kasikci, 2010) 
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uppgav personer att andnöd gjorde det svårt att utföra vardagliga sysslor såsom matlagning 

och personlig hygien. De tvingades istället att ofta be andra om hjälp för att klara av denna 

typ av aktiviteter. 

 

There’s a lot you can’t do…a great deal, and much you have to give up…for 

example, do I have the strength to go out now? No, I don’t have the strength to go 

out, and then I really wish I could and that makes me sad. So there’s a lot you 

have to give up, a great deal (Ek & Ternestedt, 2008, s. 474). 

 

I en studie (Ek et al., 2011a) framkom att personer med KOL hade svårigheter att delta i 

spontana aktiviteter på grund av andnöd. De kände sig dessutom stressade över att de inte 

visste hur de skulle känna sig från dag till dag. En studie (Williams, Bruton, Ellis- Hill & 

McPherson, 2007) beskrev att personer upplevde att det var väldigt viktigt att vara delaktig i 

aktiviteter och de kände sig ledsna över att tvingas avstå från dessa. I två studier (Ek et al., 

2011a; Ek & Ternestedt, 2008) beskrev personer med KOL att de fysiska begränsningarna 

även innebar mental stress och känslor av meningslöshet. 

 

I två studier (Kanervisto et al., 2007; Williams et al., 2007) berättade personer att andnöd 

medförde att de kände sig bundna till hemmet då de inte kunde ta sig hemifrån på egen hand 

och att de upplevde frihet och självständighet när de självständigt kunde lämna hemmet. 

Personer uppgav även att syrgasbehandling gjorde det svårt att lämna det egna hemmet 

(Gullick & Stainton, 2008; Kanervisto et al., 2007; Williams et al., 2007). De beskrev 

svårigheter med att åka på semestrar, hälsa på familj och vänner och att delta i andra sociala 

aktiviteter (Ek et al., 2011a; Williams et al., 2007). Enligt Ek et al. (2011a) upplevde flera 

personer rädsla och stress över att hantera syrgasutrustningen. Personer med KOL beskrev 

även att när de fått börja med syrgasbehandling såg de det som någonting negativt som 

ytterligare medverkade till att göra det dagliga livet till en kamp (Clancy et al., 2009). I två 

studier (Avsar & Kasikci, 2010; Clancy et al., 2009) beskrev personer med KOL hur andnöd 

gjorde att de blev beroende av inhalationer. 

 

I can’t possibly tell how inhaler drugs comfort me. They didn’t use to work at all 

when I first used them, or I was not using them correctly but now, I never leave 

without them (Avsar & Kasikci, 2010, s. 49). 
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Att förhållandet till andra människor är förändrat 

Studier (Ek et al., 2011a; Ek & Ternestedt, 2008; Gullick & Stainton, 2008) visade att många 

personer med KOL upplevde att sjukdomen förändrade möjligheten att upprätthålla sociala 

kontakter med andra människor. De upplevde det svårt att ta sig ut på folktäta platser och för 

att träffa vänner och därför blev det sociala livet lidande (Avsar & Kasikci, 2010). Personer 

uppgav att de undvek kontakt med andra när infektionsrisken var förhöjd, detta för att undvika 

att bli smittade (Ek et al., 2011a). Personer beskrev att familj och vänner slutade hälsa på till 

följd av tillståndet (Williams et al., 2007). I en studie (Ek & Ternestedt, 2008) beskrev 

personer att de inte längre hade något att bidra med och prata om i mötet med andra när de 

tvingades avstå från aktiviteter. 

 

And if you lose the social aspect, when everyone else comes home from work, I 

have nothing new to share. I have nothing to talk about – I don’t get to hear about 

how a coworker’s washing machine breaks down or about children who keep 

them awake all night (Ek & Ternestedt, 2008, s. 474). 

 

I två studier (Ek & Ternestedt, 2008; Williams et al., 2007) uppgav personer med KOL att de 

upplevde ensamhet och kände sig socialt isolerade. De kände sig även ensamma och 

värdelösa på grund av att de inte längre kunde delta i aktiviteter som de gjort förut (Ek & 

Ternestedt, 2008). Enligt Williams et al. (2007) beskrev personer en känsla av att vara ensam 

trots visst socialt stöd.  

 

I flera studier (Ek et al., 2011a; Ek & Ternestedt, 2008; Milne, Moyle & Cooke, 2009) 

framkom att personer upplevde det viktigt att känna tillhörighet och samhörighet med andra. I 

en studie (Milne et al., 2009) uppgav de att de fick styrka, en önskan att leva och känslor av 

lycka då de blev uppmärksammade, bekräftade och sedda som samma personer som tidigare. 

Personer beskrev att det var viktigt att dela upplevelser och erfarenheter med andra i liknande 

situationer. De upplevde att relationer med andra medförde motivation, känslor av 

meningsfullhet och hopp inför framtiden. Två studier (Ek & Ternestedt, 2008; Milne et al., 

2009) visade att relationer med barn och barnbarn var särskilt viktigt för personer med KOL. 

Personer tyckte att tron på gud och samvaro med andra troende var betydelsefullt och ingav 

hopp (Milne et al., 2009). De beskrev hur de fick positiv energi när de gav omsorg och stöd 

till andra (Ek et al., 2011a).  
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I studier (Avsar & Kasikci, 2010; Ek & Ternestedt, 2008) berättade personer att de upplevde 

det svårt att vara beroende av andra. De kände sig bedrövliga, obekväma och trötta på att 

tvingas be andra om hjälp hela tiden och oroade sig för att bli en börda (Avsar & Kasikci, 

2010; Gullick & Stainton, 2008). Enligt Ek et al. (2011a) beskrev personer hur de kände sig 

förödmjukade och oroliga över att behöva hjälp med exempelvis duschning. I en studie 

(Hasson et al., 2008) kände personer oro över hur sjukdomen påverkade familj och vårdare 

psykiskt, känslomässigt och socialt och kände skuld över att vården tog upp mycket tid. De 

valde att inte tala om sin sjukdom och den egna döden för att inte göra familjen upprörd. I Ek 

och Ternestedts (2008) studie beskrev personer med KOL att de upplevde det viktigt att vara 

stark inför sin familj för att skydda dem. 

 

I’m the one who has to be strong; if my relatives had been here now I would never 

have started to cry – it’s just because we (the interviewer and the woman) are 

alone…alone…I cry when I’m alone, of course I do (Ek & Ternestedt, 2008, 

s.474-475).  

 

I en studie (Milne et al., 2009) beskrev personer att en positiv relation med sin läkare ökade 

hopp och känslor av trygghet. De upplevde även trygghet då sjukvårdspersonal förstod att 

deras liv var problematiskt (Halding, Heggdal & Wahl, 2011). Personer upplevde att de skulle 

känna sig trygga om sjukvårdspersonal skulle kunna övervaka deras tillstånd i hemmet 

(Hasson et al., 2008). I en studie (Ek et al., 2011a) berättade personer att de upplevde en 

minskad trygghet och tillit när sjukvårdspersonal misslyckats att stödja dem. I en studie 

(Hasson et al., 2008) uppgav personer att de inte ville besvära hälso- och sjukvårdspersonalen 

för att de verkade upptagna med annat. Milne et al. (2009) beskrev hur personer uppgett att de 

känt sig oviktiga och fick mindre hopp inför framtiden då relationen till läkaren var dålig. 

Personer med KOL berättade att de ibland ville bli omhändertagna av vårdpersonal och ville 

att de fattade alla beslut för att själv slippa detta (Ek et al., 2011a).  

 

Att sjukdomen är dold och skamfull 

Flera studier (Clancy et al., 2009; Kanervisto et al., 2007; McMillan Boyles, Bailey & 

Mossey, 2011) beskrev att personer med KOL upplevde sin sjukdom som ett dolt handikapp 

då andra inte såg hur stor påverkan sjukdomen hade på deras liv.  De upplevde att endast den 

närmsta familjen förstod deras situation (Kanervisto et al., 2007). I en studie (McMillan 

Boyles et al., 2011) framkom att personer tyckte att det var osäkert om andra människor 

kände till deras funktionsnedsättning när de inte hade andnöd eller använde hjälpmedel. De 
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använde syrgas för att synliggöra detta för omgivningen och upplevde att de behövde förklara 

sina handlingar då de exempelvis parkerade på en handikapparkering. I en studie (Clancy et 

al., 2009) framkom att personer inte ville berätta för andra om sin sjukdom. De kände att de 

var i vägen för andra och tvingades då ursäkta sig för detta.  

 

You find yourself getting in the way of people and you apologise to them, I’m 

sorry but I’m a bit out of breath here and you make excuses for their ignorance. I 

would sooner tell a person that I had cancer I really would because then they 

would be more sympathetic. At least with cancer there is a chance of being cured 

(Clancy et al., 2009, s. 83). 

 

I en studie (Halding et al., 2011) beskrev personer med KOL att de kände skuld över att ha 

rökt tobak efter att ha diagnostiserats och undvek att söka hjälp för att inte riskera att bli 

skuldbelagda för detta. De kände ett behov av att tala om sin sjukdom men undvek detta 

eftersom de kände sig obekväma då rökningen regelbundet var i fokus i både privata samtal 

och samtal med läkare. Enligt Clancy et al. (2009) ansåg personer att de drabbats av KOL av 

andra orsaker än enbart rökning, exempelvis på grund av sina arbeten, men upplevde att ingen 

annan höll med om detta. 

 

Of course, if you have been smoking and you get COPD, you get a terrible feeling 

of guilt, at least in the beginning. You feel that some doctors think it is simply 

selfinflicted. My smoking gave me a sense of guilt because it was considered the 

only reason for my COPD. That is what you hear, and that is what you read. It 

sounds like, How could you expect anything different?  (Halding et al., 2011, s. 

103). 

 

I en studie (Ek & Ternestedt, 2008) upplevde personer känslor av skam och misslyckande när 

andra såg deras funktionsnedsättning.  De upplevde det pinsamt och kände sig små när de var 

tvungna att bli omhändertagna av andra. Enligt Avsar och Kasikci (2010) kände personer med 

KOL att det var skamfullt och fruktansvärt att hosta upp slem offentligt då de var rädda för att 

göra andra illamående. De kände också skam på grund av att andnöden var synlig för andra 

människor (Gullick & Stainton, 2008; Williams et al., 2007). 

 

Att känna en osäker framtid 

Studier (Hasson et al., 2008; Pinnock et al., 2011) visade att personer med KOL ofta upplevde 

framtiden som oviss. De upplevde oro och rädsla över att sjukdomen skulle förvärras senare i 
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livet (Clancy et al., 2009; Gardiner et al., 2009; Pinnock et al., 2011). Personers oro ledde ofta 

till ångest och depression (Hasson et al., 2008).  

 

En studie (Ek et al., 2011a) visade att personer med KOL blivit medvetna om sin egen död på 

grund av den långsamma försämringen och de kroppsliga förändringarna till följd av 

sjukdomen. Kännedom om att varje försämring kunde leda till döden orsakade extrem 

känslomässig och psykisk stress (Hasson et al., 2008). Studier (Avsar & Kasikci, 2010; 

Gardiner et al., 2009) visade att personer upplevde känslor av att hålla på att dö när de hade 

andnöd. De upplevde rädsla över att dö i svåra plågor till följd av KOL (Gardiner et al., 2009).  

 

My current concern is . . . well, dying. I’m not afraid of dying, I’m afraid of the 

way I will die, I don’t want to die in agony like I am if I’ve got one of them attacks 

. . . that’s about it really. I know I won’t get better, I can only get worse really 

(Gardiner et al., 2009, s. 695). 

 

I en studie (Clancy et al., 2009) framkom att personer med KOL kände rädsla eftersom de sett 

närstående kämpa och dö till följd av KOL. De hade en ökad insikt om sin egen framtid och 

blev ständigt påminda om hur det kommer att sluta för dem själva. De upplevde att de kunde 

förutspå insättandet av syrgasbehandling då de sett en anhörig vara sjuk i KOL och uppfattade 

därför syrgasbehandlingen som en oundviklig utgång. 

 

A lot of the times when I’m bad I think of my brother. He was really bad. At the 

finish he never got out of bed, he just sat there and a lot of the times I think about 

that. He was bedridden for two and half years before he died. I think I’m going to 

finish up like that; it’s always at the back of my mind (Clancy et al., 2009, s. 82). 

 

Studier (Chen, Chen, Lee, Cho & Weng, 2008; Ek & Ternestedt, 2008; Gardiner et al., 2009; 

Milne et al., 2009) visade att personer upplevde sin situation som hopplös då ingenting kunde 

befria dem från sjukdomen. Ek och Ternestedt (2008) beskrev att personer upplevde sin 

självbild som ifrågasatt, att de förlorat sin livskvalitet och att livet inte längre kändes 

meningsfullt. I studier (Ek et al., 2011a; Ek & Ternestedt, 2008) beskrev personer med KOL 

att de hade tappat livsviljan och de funderade på att de kanske skulle vilja avsluta sina liv.  

 

At times like this I feel…I only want to cry…and then I think…no, God, 

ugh!!…this is no fun and I don’t want to live any more…I have nothing to look 

forward to…I’ve had these thoughts many times (Ek & Ternestedt, 2008, s. 475). 
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Att lära sig hantera ett föränderligt liv 

Studier (Chen et al., 2008; Hasson et al., 2008; Pinnock et al., 2011) visade att personer med 

KOL med tiden accepterade sin sjukdom. Enligt Hasson et al. (2008) upplevdes en känsla av 

acceptans eftersom det inte fanns någonting mer som sjukvården kunde erbjuda.  

 

We have treatment, but the disease was not cured, so I have to face my fate (Chen 

et al., 2008, s. 600). 

 

I flera studier (Kanervisto et al., 2007; Milne et al., 2009; Pinnock et al., 2011) beskrev 

personer att de anpassat sig och vant sig vid att leva med KOL och dess begränsningar. Enligt 

Chen et al. (2008) hade personer tidigare känt sig nedstämda och obekväma med symtomen 

men succesivt vant sig vid dem. Personer med KOL uppgav även att de vant sig vid att vara 

beroende av andra (Avsar & Kasikci, 2010). I en studie (Ek et al., 2011a) beskrev personer att 

de hanterade sjukdomen genom att fokusera på kvarvarande funktioner för att undvika att 

tänka på döden. I en studie (Williams et al., 2007) framkom att personer upplevde flera 

aktiviteter som meningsfulla och viktiga att upprätthålla trots sjukdom. Att utföra aktiviteter 

var ett sätt för personer att behålla rörligheten och kontakten med omvärlden. 

 

Två studier (Ek et al., 2011a; Kanervisto et al., 2007) visade att personer upplevde att 

hjälpmedel såsom elektriska rullstolar eller syrgasbehandling bidrog till ett ökat livsutrymme. 

De var en förutsättning för att kunna bo kvar i sitt hem och motverkade isolering (Clancy et 

al., 2009; Ek et al., 2011a). Hjälpmedel upplevdes även bidra med någonting att se fram emot 

och att bevara energi till annat (Ek et al., 2011a). 

 

You know this thing with the electric wheelchair; I got a lot of energy when I got 

that, because it is something to look forward to [stops for breath], that you can 

get out. You can’t just sit here and become isolated (Ek et al., 2011a, s. 1484). 

 

Studier (Ek et al., 2011a; Ek & Ternestedt, 2008) visade att personer med KOL ibland valde 

att stanna hemma och upplevde det positivt att leva ensam. Att göra planer var en drivande 

kraft för att livet skulle fortsätta som vanligt så länge som möjligt (Ek & Ternestedt, 2008). 

Enligt Gardiner et al. (2009) ansåg personer med KOL att sjukdomen inte var en begränsande 

faktor för framtidsplaner och menade att åldrandet skulle bli mer begränsande än 

lungsjukdomen. 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom. Resultatet visade att andnöd hade stor inverkan på 

personernas dagliga liv och sedan de drabbats av sjukdomen hade förhållandet till andra 

människor förändrats. Sjukdomen var dold och osynlig för andra och förknippades med 

känslor av skam. Sjukdomens progression gjorde framtiden osäker men trots detta lärde 

personerna sig att hantera förändringar i livet. 

 

I resultatet av litteraturstudien framgick att personer med KOL upplevde sjukdomen som en 

begränsning i livet. Aktiviteter och vardagliga sysslor blev svåra att genomföra och 

personerna tvingades ofta ge upp dessa vilket upplevdes som mycket svårt. Asbring (2001) 

beskriver att kronisk sjukdom ofta leder till ett uppbrott från livet som det en gång varit och 

den drabbade tvingas anpassa sig från ett tidigare aktivt till ett mer passivt liv. Detta känns 

svårt och ju mer aktivt livet var innan sjukdomen desto svårare blir det att anpassa sig. Det 

finns ofta en längtan efter det liv den drabbade levde tidigare och sorg över förlusten av den 

tidigare identiteten vilket förknippas med tidigare genomförda aktiviteter. Vidare menar 

Asbring (2001) att denna förlust av identitet innebär att personen inte känner igen sig själv 

och det nya självet upplevs som främmande. Den drabbade försöker integrera förändringarna 

med livet innan sjukdomen genom att ta reda på vilka aktiviteter som kan upprätthållas, vilka 

som måste ges upp samt finna nya aktiviteter som kan genomföras trots sjukdomens 

begränsning.   

 

I litteraturstudien framkom att personer med KOL ofta upplevde en frustrerande trötthet till 

följd av andnöd. Tröttheten grundades i personers brist på luft och energi. Kralik, Telford, 

Price och Koch (2005) beskriver fatigue, ett symtom som är vanligt vid kronisk sjukdom. 

Symtomet är komplext, subjektivt, diffust definierat och omfattar kognitiva, emotionella och 

fysiska komponenter. Kralik et al. (2005), Olsson, Lexell och Söderberg (2005) samt 

Theander och Unosson (2011) framhåller att fatigue skiljer sig från den normala trötthet som 

uppkommer vid kroppslig aktivitet och sömnbrist. Theander och Unosson (2011) menar att 

denna trötthet sällan motsvarar de aktiviteter som genomförts. I denna litteraturstudie 

framkom även att personer med KOL blev begränsade av sin sjukdom och dess symtom. 

Vidare poängterar Theander och Unosson (2011) att fatigue begränsar kognitiva, fysiska och 

psykosociala funktioner hos personer med KOL. Olsson et al. (2005) beskriver att fatigue 

bidrar till känslor av att stå utanför den egna kroppen. Att ständigt leva med denna trötthet gör 
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det svårt att uppfatta och förstå vad som händer runt omkring. Tröttheten gör det svårt att 

behålla koncentrationen i samtal med andra och totalt fokuserad går endast att vara under 

korta ögonblick. Kralik et al. (2005) beskriver att intensiteten av fatigue kan variera från dag 

till dag och att det är en skrämmande upplevelse som för med sig osäkerhet vilket gör livet 

oförutsägbart.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att personer med KOL upplevde förändrad möjlighet att 

upprätthålla sociala kontakter med andra människor. Personer kände sig ensamma och socialt 

isolerade som en följd av sjukdomen. Holley (2007) beskriver att social isolering är vanligt 

förekommande vid kronisk sjukdom. Kroppsliga begränsningar i dagliga aktiviteter minskar 

självständighet och symtom såsom trötthet, smärta och energibegränsningar leder till 

svårigheter att träffa andra människor utanför det egna hemmet. Social kontakt med andra 

människor menar Holley (2007) är ett grundläggande behov för att människan ska få ett rikt 

och meningsfullt liv. Det ligger i människans natur att vara beroende av andra och den sociala 

kontakten bidrar till välbefinnande. Även i resultatet av denna litteraturstudie framkom att 

personer upplevde meningsfullhet, hopp inför framtiden samt motivation genom relationer 

med andra människor. 

 

I litteraturstudien framkom att personer med KOL upplevde en trygghet då sjukvårdspersonal 

förstod dem och utgjorde ett stöd medan tilliten minskade då vårdpersonal misslyckades att 

stödja dem.  Detta kan relateras till Løgstrup (1994, s. 48) som beskriver att människan i 

mötet med andra alltid har en del av den andres liv i sin hand och människor utgör varandras 

värld och varandras öden. Løgstrup (1994, s. 51) berättar vidare att människan i mötet med 

andra bidrar till hur den andres värld uppfattas. Människan kan göra den andres värld hotande 

eller trygg, det finns därför ett outtalat etiskt krav på människan att ta vara på det liv man har i 

sina händer. Enligt Arman och Rehnsfeldt (2007) bör sjukvårdspersonal i vård av patienten se 

till hela människan genom att inte endast se på individen som en patient utan även den friska 

delen av människan samt respektera personens behov och önskningar. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan alltid strävar efter att göra mer för patienten och att våga handla utöver de 

sedvanliga rutinerna för att möta patientens individuella behov. Genom detta kan patientens 

värdighet bevaras och att patienten känner sig värdefull vilket enligt Arman och Rehnsfeldt 

(2007) kan bidra till en känsla av hopp. Att bli sedd och på så sätt bekräftad av 

sjukvårdspersonal bidrar även till känslan av att vara en del av mänskligheten trots sjukdom 

och sårbarhet.   
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Litteraturstudien visade att personer upplevde skuld på grund av att de rökt tobak och att de 

kände oro över att bli skuldbelagda av andra som såg KOL som en självförvållad sjukdom. 

Detta kan kopplas till begreppet stigmatisering. Joachim och Acorn (2000) beskriver 

stigmatisering som en process där den sociala uppfattningen överförs och på så sätt påverkar 

beteenden. Personer med kronisk sjukdom skiljer sig ibland från omgivningen och riskerar 

därför att utsättas för stigmatisering från de som inte är drabbade av sjukdomen. Earnshaw 

och Quinn (2012) beskriver tre typer av stigmatisering; internaliserad, upplevd samt 

förväntad. Internaliserad stigmatisering innebär att personer godkänner negativa tankar och 

känslor kring sitt stigma och tillämpar detta på sig själva. Vid kronisk sjukdom förekommer 

ofta känslor som skam, minskad värdighet och skuld över att ha drabbats av sjukdomen. 

Paralleller kan dras till resultatet i denna litteraturstudie då personer beskrev att de kände 

skuld på grund av sin tidigare livsstil. Earnshaw och Quinn (2012) skriver vidare att upplevd 

stigmatisering uppkommer till följd av diskriminering, fördomar och stereotyp behandling. 

Kronisk sjukdom leder till olika typer av stigmatisering i det dagliga livet. Inom sjukvård kan 

detta handla om att bli nekad vård eller bli anklagad av sjukvårdspersonal för att själv ha 

orsakat sin sjukdom. Den förväntade stigmatiseringen innebär att personer räknar med att bli 

dömd och diskriminerad av andra. Detta uppstår ofta som en följd av internaliserad eller 

upplevd stigmatisering. I denna litteraturstudie framkom att personer med KOL var rädda för 

att söka hjälp från sjukvården på grund av rädsla att bli skuldbelagda. Det framkom även att 

personer med KOL upplevde sjukdomen som dold och att det var svårt att veta om personer i 

omgivningen kände till att de var drabbade. Joachim och Acorn (2000) menar att det vid 

kronisk sjukdom finns en osäkerhet över om sjukdomen ska synliggöras eller gömmas, hur 

mycket som bör berättas för andra och vilka personer man ska berätta för. Både att berätta om 

och att gömma sjukdomen medför en risk att bli avvisad, stigmatiserad, förlora kontrollen 

eller att ha svårt att hantera andras gensvar.  

 

Litteraturstudien visade att personer med KOL upplevde framtiden som osäker. Sjukdomens 

progressiva försämring ledde till att de upplevde osäkerhet inför sin framtid och den egna 

döden. Enligt Neville (2003) utgör osäkerhet en stor del av människans sjukdomsupplevelse 

och kan ha stor inverkan på den psykosociala anpassningsförmågan och på sjukdomens 

utgång. Osäkerhet vid sjukdom uppstår när individen inte har förmåga att se mening med 

händelser relaterade till sjukdomen. Vid kronisk sjukdom är osäkerheten ofta konstant. Vidare 

menar Neville (2003) att osäkerhet kan uppfattas både negativt och positivt. En form av 

negativ osäkerhet uppstår då personen tvingas vänta på någonting eller inte vet vad som ska 
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hända. Osäkerhet kan leda till olika negativa psykosociala följder såsom känslomässig och 

psykisk stress, ångest och depression. Även i denna litteraturstudie framkom att personer 

upplevde ångest och depression, detta kopplat till oro över framtiden. Hansen et al. (2012) 

beskriver osäkerhet som en känslomässig börda och stress och förknippas med känslor av 

sårbarhet när sjukdomen kommit överraskande och gjort framtiden osäker. Att vara i ständig 

beredskap på okända symtom, försämringar eller död är vanligt vid osäkerhet. 

 

Neville (2003) poängterar att det är viktigt att sjukvårdspersonal tar reda på hur patienten 

upplever osäkerhet. Om den upplevs negativt bör sjukvårdspersonal försöka reducera 

personens osäkerhet genom att erbjuda information och utbildning. Sjuksköterskan kan 

genom information om bland annat sjukdomens prognos, behandling, förväntade 

begränsningar i aktiviteter samt sjukhusets rutiner reducera den osäkerhet som uppstått i 

samband med sjukdom. Även att förbereda patienten om vanligt förekommande symtom eller 

inför en särskild händelse kan minska personens upplevelse av osäkerhet. Vidare beskriver 

Neville (2003) socialt stöd som viktigt för att reducera upplevelser av osäkerhet. Hos personer 

som har begränsad tillgång till socialt stöd genom familj och vänner kan sjuksköterskan 

utgöra ett stöd genom att finnas där, hjälpa och vägleda patienten att fatta beslut gällande vård 

och behandling. Dessa omvårdnadsinterventioner kan inte bara reducera personens osäkerhet 

utan även bidra till att osäkerhet uppfattas positivt. Neville (2003) beskriver att en kronisk 

osäkerhet kan bidra till en ny syn på livet. Att inte längre fokusera på det förutsägbara, att ha 

kontroll samt att kunna leva livet som förut gör att personen växer och förändras. Personen ser 

nya möjligheter, omvärderar sig själv och vad som är viktigt i livet samt inser att livet är 

skört. Då synen på livet har förändrats kan osäkerheten uppfattas som positivt istället för 

negativt.  

 

I resultatet av denna litteraturstudie framgick även att personerna upplevde hopplöshet och 

meningslöshet som en följd till sjukdomen och dess konsekvenser. Eriksson (1994, s. 16-21) 

beskriver lidande som en dödskamp, en oro eller sorg över det som gått förlorat eller som 

kommer att förloras. En lidande person kan uppleva känslor såsom hopplöshet, sorg, skuld 

och förnedring. Lidandet är någonting negativt som individen tvingas leva med vilket utgör en 

ständig kamp. Enligt Eriksson (1994, s. 83-87) innefattar sjukdomslidande två dimensioner; 

kroppsligt samt andligt lidande. Kroppsligt lidande förorsakas av sjukdomsyttringar och 

behandling. Andligt lidande uppstår på grund av att individen upplever förnedring, skam eller 

skuld i samband med sjukdom eller behandling. I denna litteraturstudie framkom att personer 
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upplevde en stor rädsla inför framtiden och döden. De beskrev så starka känslor av 

meningslöshet att de hade funderingar på att avsluta sitt eget liv. Detta ligger i linje med 

Rehnsfeldt och Erikssons (2004) beskrivning av olidligt lidande hos sjuka personer. Detta 

lidande utgör en kamp som personen utkämpar ensam och kan beskrivas som att livet känns 

meningslöst och tillvaron som ett stort mörker. 

 

Denna litteraturstudie visade att personer med KOL fokuserade på kvarvarande funktioner för 

att hantera sjukdomen och undvika att tänka på döden. De försökte även behålla sitt normala 

liv så långt som möjligt genom att göra upp planer för framtiden. Antonovsky (1991, s. 37-38) 

beskriver begreppet känslan av sammanhang (KASAM) som avgörande för om en individ har 

hälsa eller ohälsa. KASAM innefattar tre delkomponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Komponenten meningsfullhet är det mest centrala och fungerar som 

begreppets motivationskomponent. Detta förklarar Antonovsky (1991, s. 40) som att personer 

upplever att livet har en känslomässig innebörd och är värt engagemang och att investera 

energi i. När en person är med om en traumatisk upplevelse drar sig inte personen för att 

konfrontera utmaningen och försöker göra sitt bästa för att klara av utmaningen med sin 

värdighet i behåll. I denna litteraturstudies resultat framgick även att personer med KOL 

upplevde vissa aktiviteter meningsfulla och därmed viktiga att upprätthålla trots sjukdom. Att 

genomföra dessa bidrog till att motverka negativa följder av sjukdomen såsom minskad 

rörlighet och isolering.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att personer med KOL accepterade sin sjukdom och att de 

anpassat och vant sig vid att leva med sjukdomen och dess begränsningar.  Detta kan kopplas 

samman med begreppet transition som Schumacher och Meleis (1994) definierar som en 

passage eller rörelse från ett stadie till ett annat. Kralik (2002) beskriver begreppet som en 

icke linjär process. Kralik, Visentin och van Loon (2006) menar att människor genomgår 

transition då de behöver anpassa sig till nya situationer eller förhållanden exempelvis vid 

sjukdom. Det är ett sätt att integrera sjukdomen i sitt liv. Schumacher och Meleis (1994) 

menar att transition symboliserar förändrade behov hos människan. Transition kräver att 

människan införlivar nya kunskaper och förändrar tidigare beteenden.  

 

Hur lyckad en genomgången transition blir beror på flera faktorer. För att genomgå en 

transition behöver personer finna en mening med situationen, ha realistiska förväntningar, 

kunskap, stöd från omgivningen, vara förberedd samt vara känslomässigt och fysiskt 
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välmående. Det finns tre kännetecken på en lyckad transition; subjektivt välbefinnande, 

bemästrande av roller och goda relationer. Subjektivt välbefinnande innefattar effektiv 

coping, hantering av känslor, känslor av värdighet och personlig integritet samt god 

livskvalitet. Att bemästra sina roller innebär en känsla av trygghet i nya situationer. Goda 

relationer innebär att relationer som tidigare varit hotade behålls eller återuppbyggs 

(Schumacher & Meleis, 1994). I denna litteraturstudie framkom att personer med KOL hittade 

olika sätt att hantera sin nya livssituation. Ett sätt var att fokusera på kvarvarande funktioner 

för att undvika att tänka på döden vilket kan betraktas som ett sätt att bemästra situationen och 

på så sätt genomgå en framgångsrik transitionsprocess.  

 

Sjuksköterskor möter ofta personer som utsatts för avbrott i livet såsom sjukdom och det är 

därför viktigt att stödja dessa personer genom transitionsprocessen. De kan hjälpa personer att 

identifiera förändringar till följd av sjukdomen och att finna nya möjligheter utifrån den 

negativa upplevelsen. Det är även viktigt att kännetecken på en lyckad transition eller 

avsaknaden av dessa identifieras av sjuksköterskan (Kralik et al., 2006). Sjuksköterskan kan 

genom att utbilda patienten förbereda och skapa optimala förutsättningar för att personen ska 

kunna genomgå en lyckad transition (Schumacher & Meleis, 1994). Då sjuksköterskan förstår 

var i transitionsprocessen personen befinner sig möjliggör detta för en mer holistiskt 

omvårdnad (Kralik et al., 2006). 

 

Metoddiskussion 

Inom kvalitativ forskning är begreppet trovärdighet en viktig aspekt vid bedömning av en 

studies kvalitet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302). Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 

302) samt Polit och Beck (2012, s. 584) används begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet för att bedöma en studies trovärdighet. Pålitlighet innebär 

att forskaren tydligt har beskrivit tillvägagångssättet genom hela studien. Detta ska vara så 

tydligt att andra forskare ska kunna genomföra en liknande studie med liknande deltagare och 

kontext. De som läst studien ska kunna bedöma hur lämplig analysen är genom att följa 

forskarens beslutsprocess (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). I denna litteraturstudie 

har tillvägagångssättet i litteratursökningen samt analysen beskrivits utförligt för att detta ska 

förstås och kunna upprepas av andra. Tabeller har även använts för att tydligt illustrera 

tillvägagångssätt i den systematiska litteratursökningen och för att skapa översikt av artiklar i 
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analysen. Endast artiklar tillgängliga i fulltext har ingått i analysen på grund av begränsad tid 

för genomförandet av studien vilket kan ha haft inverkan på litteraturstudiens resultat. 

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) uppnås tillförlitlighet när deltagarna kan känna 

igen det de själva uppgett i studiens resultat. I litteraturstudien har en kvalitativ manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) använts vilket betyder att resultatet 

inte tillåtits att tolkas. Båda författarna har genomfört analysen för att ytterligare undvika 

tolkningar. Analysarbetet har utförts i små steg för att undvika att nyanser i texten gått 

förlorade. Översättning och kondensering har utförts med stor försiktighet och noggrannhet. 

En svaghet är att författarna inte har engelska som första språk. För att kompensera för detta 

har lexikon använts vid översättning från engelska till svenska, detta för att säkerställa en 

korrekt översättning. Kategorisering har genomförts i sex små steg med återkommande 

återgång till originalkällan. Resultatet har illustrerats med citat från originalkällan vilket kan 

ses som en styrka i tillförlitlighet. 

 

Med överförbarhet menas att studiens resultat ska vara överförbart till liknande situationer 

eller deltagare. Det som forskats fram i en kontext är även relevant i en annan kontext 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Resultatet i litteraturstudien kan överföras till liknande 

sammanhang eftersom urval, datainsamling samt analys av data har beskrivits utförligt.  

Resultatet är inte generaliserbart men kan vara överförbart till personer som lever med andra 

lungsjukdomar eller kroniska sjukdomar som engagerar andningsorganen.  

 

Bekräftelsebarhet innebär att data från studien kan härledas till dess originalkälla och att 

studiens resultat inte består av forskarens egna slutsatser eller förförståelse (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 303). Under analysprocessen och resultatskrivande har författarna gått 

tillbaka till originalkällorna för att kontrollera att inget tolkats. Analysen genomfördes i små 

steg vilket även bidragit till att data inte tolkats av författarna. Genom en utförlig referenslista 

och en korrekt referensteknik kan data spåras direkt till originalkällorna. Författarna har 

reflekterat över den egna förförståelsen och varit medvetna om att den teoretiska kunskapen 

inom området kan speglas i arbetet. Förförståelse kan även vara positivt och ses som en styrka 

i bland annat litteratursökningen.  

 

Under arbetets gång har litteraturstudien kontinuerligt granskats av handledare och studenter. 

Återkopplingen har skett via seminarium samt handledarträffar. Att andra tagit del av arbetet 
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har bidragit till andra perspektiv och en objektiv syn på litteraturstudien. Detta har stärkt 

studiens trovärdighet och kvalitét.  

 

Slutsats 

KOL påverkar många aspekter av den drabbade människans liv. Sjukdomen påverkar bland 

annat personens samspel med andra, funktion i dagligt liv, roll i samhället och självbild. För 

att patienten ska få tillräckligt med stöd och kunna hantera det dagliga livet är det mycket 

viktigt att sjuksköterskan innehar denna kunskap. Personer med KOL upplever ofta rädsla, 

osäkerhet och har dessutom existentiella frågor vilket skapar ett behov av stöd och 

information. Dessa behov bör sjuksköterskan möta för att hjälpa personer att uppnå 

välbefinnande trots sjukdom. För att patientens behov ska kunna identifieras och bemötas 

krävs att sjukvårdspersonal har en holistisk syn och tar alla aspekter av patientens liv i 

beaktning. Personer upplever även känslor av skam och skuld på grund av att sjukdomen är 

självförvållad och upplever att samhället och sjukvården ibland skuldbelägger de för detta. 

För att dessa patienter inte ska uppleva ett dåligt bemötande och känna sig skuldbelagda är det 

viktigt att sjukvårdspersonal har detta i beaktning och reflekterar över sitt bemötande av 

denna patientgrupp. Eftersom personer med KOL upplever minskad självständighet och 

svårigheter med att vara beroende av andra bör sjukvårdspersonal sträva efter att främja 

patienternas autonomi. Detta kan göras genom att fokusera på deras kvarvarande funktioner, 

tillåta delaktighet i vård och behandling samt behandla personen med respekt och värdighet.  

 

Många personer är drabbade av sjukdomen och den beräknas fortsätta öka i framtiden vilket 

kommer att kräva ökade resurser och mer kunskap för att sjukvården ska kunna möta denna 

patientgrupps behov. Denna litteraturstudie kan bidra med kunskap om hur det är att leva med 

KOL och därmed vara till hjälp för sjuksköterskor i deras dagliga arbete. Fortsatt forskning 

inom ämnet är nödvändigt för att bidra till en ökad förståelse för dessa personers upplevelser. 

Kvalitativ forskning om hur personer med KOL upplever syrgasbehandling, skam och skuld 

samt upplevelser av transition skulle kunna bidra med fler intressanta aspekter av sjukdomen. 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är vikten av stöd för att förebygga sjukdomens negativa 

utvecklig. 
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