
EXAMENSARBETE

Att leva med kronisk obstruktiv
lungsjukdom - upplevelser av dess

påverkan på det sociala livet
En litteraturstudie

Anna Bergsjö
Isabella Oskarsson

2015

Sjuksköterskeexamen
Sjuksköterska

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



  

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

             

             Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom  

– upplevelser av dess påverkan på det sociala livet  

– en litteraturstudie  

Living with chronic obstructive pulmonary disease  

– experiences of its impact on social life  

– a literature review 

Anna Bergsjö 

Isabella Oskarsson 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs: Examensarbete 15 hp 

Vårterminen 2015 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Handledare: Ulrika Löfgren 



1 

                                 Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom  

– upplevelser av dess påverkan på det sociala livet  

– en litteraturstudie  

Living with chronic obstructive pulmonary disease  

– experiences of its impact on social life  

– a literature review 

 

Anna Bergsjö 

Isabella Oskarsson 

 

Luleå tekniska universitet  

Institutionen för hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

Abstrakt 
Att leva med kronisk sjukdom påverkar personen och dennes liv på många 

olika sätt. Vardagen kan upplevas oförutsägbar och aktiviteter kan behöva 

anpassas efter tillståndet. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en 

irreversibel och progressiv sjukdom som förutspås vara den tredje största 

dödsorsaken i världen år 2030. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva upplevelsen av hur det sociala livet påverkas hos personer med 

KOL. Arton kvalitativa vetenskapliga studier analyserades med kvalitativ 

manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier. 

Resultatet i studien visade att personer med KOL upplevde ett ökat 

beroende av andra, ett minskat deltagande i sociala sammanhang och att de 

blev isolerade från omgivningen. Vidare upplevde de förändringar i 

relationerna inom familjen och mellan partners samt känslor av skam och 

skuld till omgivningen. Denna studie betonar vikten av att ta del av 

personers upplevelser för att kunna utveckla en omvårdnad som är baserad 

på ett helhetsperspektiv. Kunskap inom detta område kan ge sjuksköterskan 

en ökad förståelse för hur personer med KOL upplever sin situation för att 

sedan kunna bemöta dem på ett sätt som kan upplevas stödjande.  

 

 

Nyckelord: kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, upplevelser, socialt liv, 

litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad  
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Att leva med sjukdom kan vara energikrävande och medföra ångest över den nya situation 

som uppstått (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Brist på energi och känslan av att 

kroppen är sjuk kan styra och hindra upplevelsen av välbefinnande och överskugga det 

dagliga livet (ibid.). Det kan också innebära upplevelsen av att ens situation är oförutsägbar 

genom att tillståndet kan variera från dag till dag (Moe, Enmarker & Hellzén, 2012). Att leva 

med sjukdom kan även medföra lidande, väcka känslan av att livet är orättvist samt skapa 

känslan av att vara annorlunda och utanför (Öhman et al., 2003).  

 

Kronisk sjukdom inverkar på vardagen på många olika plan (Moe et al., 2012). En känsla av 

att vardagen är otillräcklig kan uppstå när sjukdomen tar upp så stor del av tiden att 

vardagliga aktiviteter inte längre hinns med (ibid.). Personer som lever med kronisk sjukdom 

kan ofta behöva anpassa sina liv efter sjukdomen på grund av symtom som den medför 

(Stridsman, Zingmark, Lindberg & Skär, 2014). De känner att de inte längre har ork eller 

förmåga att utföra vardagliga aktiviteter i samma utsträckning som före sjukdomen, vilket kan 

medföra ytterligare känslor av begränsningar och att delar av livet går förlorade (Moe et al., 

2012). 

 

Kroniska sjukdomar kan vara sjukdomar som är långvariga och ofta långsamt progredierande 

(World Health Organization [WHO], 2013). De fyra vanligaste är kardiovaskulära sjukdomar, 

cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

eller astma (ibid.). KOL är en irreversibel sjukdom som drabbar luftvägarna och lungorna 

genom uppkomst av inflammation (Socialstyrelsen, 2014). Inflammationen medför att 

lungvävnad och lungblåsor förstörs (ibid.). Vanliga symtom vid KOL är andnöd, kronisk 

hosta och en onormal slembildning (Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary 

disease [GOLD], 2015). Den primära orsaken till utveckling av sjukdomen är rökning, men 

andra orsaker kan vara exponering av luftföroreningar eller kemikalier samt att inandas rök av 

kol eller trä vid eldning inomhus. Tidigare var män de som i störst utsträckning drabbades av 

KOL men i nutid är diagnosfördelningen i stort sett jämn mellan könen. Detta kan bero på att 

mäns och kvinnors rökvanor i framförallt höginkomstländer har förändrats (ibid.). De 

kemikalier som inandas vid rökning skadar lungorna och ungefär hälften av alla personer som 

röker uppskattas vara i riskzonen för att utveckla kronisk obstruktiv lungsjukdom (Clancy & 

Turner, 2013). KOL-orsakade dödsfall förutspås att öka med 30 procent världen över inom de 

kommande tio åren och år 2030 tros sjukdomen vara den tredje största dödsorsaken om 

förebyggande insatser inte sätts in (WHO, 2004).  
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Ingen av de behandlingsmetoder som finns idag kan bota sjukdomen så därför används 

behandling för att reducera symtom, minska frekvens och allvarlighetsgrad av exacerbationer 

samt förbättra känslan av hälsa (GOLD, 2015). Den vanligaste farmakologiska behandlingen 

för KOL är inhalation av läkemedel med luftrörsvidgande effekt. Även syrgas används som 

behandling och har visat sig öka livslängden för personer med kronisk andningssvikt. 

Rökstopp bör dock betraktas som den viktigaste interventionen för personer med KOL oavsett 

hur långt gången sjukdomen är (ibid.). 

 

Människors sociala engagemang och sociala nätverk har betydelse för upplevelsen av hälsa 

och välbefinnande (Bennett, 2005, Zunzunegui et al., 2004; Mendes de Leon, Glass & 

Berkman, 2003). Personer som är mer socialt engagerade kan uppleva en högre grad av hälsa 

än de som har ett lägre socialt engagemang (Bennett, 2005; Zunzunegui et al., 2004). Det 

sociala deltagandet hos äldre har även betydelse för deras förmågor i vardagen där ett större 

deltagande kan medföra en ökad förmåga att utföra vardagssysslor och fysiskt krävande 

aktiviteter (Mendes de Leon, Glass & Berkman, 2003). Inom det sociala nätverket är familj 

och vänner den del som har störst betydelse. Att ha en vänskapskrets och en god relation till 

sina barn upplevs ofta som de mest hälsobringande faktorerna (ibid.). Att vara missnöjd med 

de sociala relationerna och stödet medför för många människor en känsla av sämre hälsa och 

välbefinnande (Melchior et al., 2003).  

 

När en familjemedlem drabbas av sjukdom påverkar det hela gruppen och den dynamik som 

binder dem samman och i många fall kan en eller flera personer inom familjen behöva bli 

vårdare till den sjuke (Årestedt, Persson och Benzein, 2014). Närstående som vårdar personer 

med KOL beskriver att även deras liv blir mer inskränkt och att en isolation kan uppstå i takt 

med att sjukdomen progredierar (Hynes, Stokes och McCarron, 2010). Då patientens tillstånd 

styr hur dagen ser ut kan sjukdomen bli så central i vardagen att till och med vardagliga 

aktiviteter påverkas för närstående. Detta kan då leda till att varken den närstående eller den 

sjuke har tillräckligt med ork att utföra aktiviteter som kräver förberedelse och planering 

(ibid.).  

 

Att som sjuksköterska möta människor som lider av KOL kan innebära att möta eventuella 

känslor som rädsla, oro och skam (Zakrisson & Hägglund, 2010). Som vårdpersonal finns ett 

övertag då patienten ofta befinner sig i situationer där de tvingas lita till personalen och deras 

professionella kunnande (Kvangarsnes, Torheim, Tole & Öhlund, 2013). Vårdpersonalen 
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befinner sig i en maktposition som inte bör missbrukas om en tillitsfull relation mellan 

vårdare och patient ska kunna skapas (ibid.). Därför blir kunskap om dessa känslor av stor 

vikt för att kunna skapa en kontakt med patienten och ge denna ett så bra bemötande som 

möjligt (Kvangarsnes, Torheim, Tole & Öhlund, 2012).  Det upplevs dock att 

sjukvårdspersonal främst fokuserar på de fysiska symtomen vid KOL medan de psykosociala 

och existentiella kommer i skymundan (Ek, Andershed, Sahlberg-Blom, Ternestedt, 2014) 

Vårdpersonalens attityd mot en sjuk person kan påverka personens självbild och känsla av 

värdighet. Om vårdpersonal saknar förståelse för personens hela livssituation så kan det 

utgöra ett hinder i omvårdnaden (ibid.).  

 

Studiens syfte var att beskriva upplevelsen av hur det sociala livet påverkas hos personer med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom. I denna litteraturstudie innefattade det sociala livet 

relationer, deltagande och engagemang i aktiviteter, ens beteende i situationer med andra 

människor och upplevelsen av sociala sammanhang. 

 

Metod 

För att kunna svara mot studiens syfte användes ett inifrånperspektiv med fokus på 

människors upplevelser. Denna studie är en litteraturstudie av kvalitativ art och innehåller 

därmed endast kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning används enligt Holloway och 

Wheeler (2010, s. 3) för att belysa människors upplevelser, beteenden, känslor och vad som 

ligger till grund för deras liv vilket därför passade in som val av metod för denna studie.  

 

Litteratursökning 

En pilotsökning gjordes för att få en översikt av området och skapa en grund för ett fortsatt 

sökarbete (jfr Willman, Stoltz & Bahtsevani, s. 61). När syftet var formulerat påbörjades en 

systematisk sökning i databaserna Cinahl, Medline och Amed. För att få åtkomst till Medline 

och Amed användes dataplattformen Ebscohost. Pilotsökningen visade på att det inte fanns 

några studier som handlade om hur det är att leva med KOL med fokus på det sociala livet. 

Därför valdes inte sökord för det sociala livet med i den systematiska sökningen. Sökorden 

som användes var: chronic obstructive pulmonary disease, pulmonary disease chronic 

obstructive, COPD, lung diseases obstructive, daily life, living with, experience*, narration, 

narrative*, qualitative, narratives, qualitative studies, qualitative research och asthma. Dessa 

sökord användes i olika kombinationer och sattes in i block med hjälp av sökoperatorer för att 
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avgränsa sökningen samt ringa in relevant litteratur (jfr Willman et al., 2011, s. 72-74). 

Sökoperatoren OR användes för att bredda sökningen, AND för att avgränsat sökningen och 

NOT för att exkludera vissa söktermer i sökningen (ibid.).  

 

För att utföra sökningen korrekt användes databasernas uppslagsverk, vilka benämns Cinahl 

headings i Cinahl och Mesh i Medline (jfr Willman et al., 2011, s.70). Dessa är uppbyggda av 

ämnesord med både huvudkategorier och underkategorier och underkategorierna inkluderades 

genom att välja ”explode” (ibid.). Mesh-termerna kombinerades med sökord i fritext för att 

identifiera så många relevanta studier som möjligt (jfr Willman et al., 2011, s. 76). För att 

utöka sökningen ytterligare användes trunkering till vissa av fritextorden (ibid.). Sökningen 

begränsades till studier publicerade på engelska och till en tidsperiod på drygt tio år 

(20040101-20150201). I denna litteraturstudie utgjorde kvalitativa studier inklusionkriteriet. 

Författarna gick igenom studiernas titlar under sökningarna och om dessa ansågs tillräckligt 

intresseväckande lästes abstrakt. Om abstraktet svarade mot syftet studerades hela studien i 

full text. I både Medline och Cinahl hittades studier relevanta för syftet medan Amed endast 

tillförde studier som redan funnits i de tidigare databaserna. Om en studie hittades i både 

Cinahl och Medline valdes den i Cinahl. Fullständig litteratursökning redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökningen. 

Studiens syfte var att beskriva upplevelsen av hur det sociala livet påverkas hos personer med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. 
Cinahl 2015-02-10 

Begränsningar: English language, publiceringsdatum 2004-01-01 – 2015-02-01 
 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal kvalitetsgranskade Antal valda 
1 CH+ pulmonary disease, chronic obstructive 7859   
2 CH+ lung diseases, obstructive 30624   
3 FT COPD 6174   
4 FT chronic obstructive pulmonary disease 9384   
5  #1 OR #2 OR #3 OR #4 32010   
6 FT living with 65657   
7 FT daily life 3732   
8 FT experience* 169412   
9  #6 OR #7 OR #8 225408   
10 CH+ qualitative studies 72607   
11 CH narratives 8414   
12 FT qualitative 70463   
13 FT narrative* 14037   
14  #10 OR #11 OR #12 OR #13 95516   
15  #5 AND #9 AND #14 232   
16 CH asthma 18865   
17  #15 NOT #16 138 25 16 
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökningen 

Medline 2015-02-10 

Begränsningar: English language, publiceringsdatum 2004-01-01 – 2015-02-01 
 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal kvalitetsgranskade Antal valda 
1 MH+ pulmonary disease, chronic obstructive 37216   
2 MH+ lung diseases, obstructive 171667   
3 FT COPD 27848   
4 FT chronic obstructive pulmonary disease 39039   
5  #1 OR #2 OR #3 OR #4 183515   
6 FT living with 266863   
7 FT daily life 13752   
8 FT experience* 738302   
9  #6 OR #7 OR #8 988412   
10 MH Narration 5205   
11 MH+ qualitative research 21650   
12  #10 OR #11 26842   
13  #5 AND #9 AND #12 149   
14 MH asthma 104826   
15  #13 NOT #14 94 5 2 

FT= fritextsökning, CH= Cinahl headings, MH= Medline Headings, += explode, *= trunkering 

 

Kvalitetsgranskning 

Studier där abstrakt och rubrik motsvarade syftet kvalitetsgranskades utifrån det protokoll, 

Bilaga H, som Willman et al. (2011, s.175-176) utformat för granskning av kvalitativa studier. 

Granskningsprotokollet berör syfte, kontext, etiskt resonemang, urval, datainsamling, 

dataanalys och resultat. Modifiering av granskningsprotokollet gjordes genom att frågan 

huruvida datamättnad råder uteslöts. Detta gjordes eftersom det ansågs svårt att avgöra om 

datamättnad rådde eller inte då det var kvalitativa studier samt att datamättnad enbart 

nämndes i ett fåtal av de granskade studierna. Kvalitetsgranskningen skedde genom att frågor 

som berörde de ovan nämnda delarna besvarades med Ja, Nej eller Vet ej. Varje Ja gav 

studien ett (1) poäng medan varje Nej eller Vet ej gav noll (0) poäng. De två sista frågorna i 

granskningsprotokollet berör endast studier som har metoden Grounded Theory och dessa 

frågor användes därför enbart till de studier som var av denna metod. Efter att alla frågor 

besvarats räknades den totala summan av alla poäng ihop där maximalt var elva poäng, om 

studien inte var en Grounded Theory då den maximala poängen var tretton poäng. Summan 

räknades sedan om till procent och utifrån detta bestämdes studiens kvalitet. Enligt Willman 

et al. (2006, s.95-96) innebär procentvärdet 60-69 låg kvalitet, 70-79 medel kvalitet och 80-

100 hög kvalitet. I denna litteraturstudie räknades allt under 69 procent som låg kvalitet. 

Därefter valdes studier av hög, medel och låg kvalitet ut för vidare analys. Kriterier för att 

studier med låg kvalitet skulle ingå i den vidare analysen var att de skulle ha rikt beskrivna 
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resultat och svara väl mot denna studies syfte. Kvalitetsgranskade artiklar som gått vidare till 

analys redovisas i bilaga 1.  

 

Analys 

Då denna studie utgick från ett inifrånperspektiv och endast berörde kvalitativ forskning 

ansågs kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) vara en 

lämpad metod till att analysera innehållet i de utvalda studierna. Innehållsanalysen gjordes 

med en manifest ansats vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att artiklarnas 

text och innehåll beskrivs utan att någon underliggande mening tolkas djupare. Analysen 

inleddes med att alla valda studier först lästes igenom separat av de båda författarna för att 

sedan läsas ytterligare en gång tillsammans. Detta gjordes för att en få helhetsförståelse av 

studiernas resultat innan analysförfarandet fortsatte (jfr Graneheim & Lundman, 2004). 

Därefter extraherades meningar, citat och fraser som besvarade denna studies syfte och skrevs 

in i en tabell som textenheter. I artiklarna märktes varje textenhet med en kod och den 

motsvarande textenheten i tabellen fick samma kod för att enkelt hitta tillbaka till dess 

originalkälla. Alla textenheter översattes därefter till svenska och efter den initiala 

översättningen kontrollerade båda författarna tillsammans att varje översättning stämde väl 

överens med det engelska originalet. De översatta textenheterna kondenserades sedan så att 

texten skalades av och blev mer överskådlig samtidigt som kärnan behölls (jfr Graneheim & 

Lundman, 2004). Textenheterna ändrades även till att-form så varje kondensering började 

med ordet att. Sedan sammanfogades kondenseringar med gemensamt innehåll till kategorier 

som rubriksattes. Varje rubrik beskrev kategoriernas innehåll på ett mer övergripande sätt. 

Vidare fortsatte analysen med att smalare kategorier med liknande innehåll sammanfördes och 

blev till bredare kategorier med ett mer omfattande innehåll. Detta kallas för abstraktion där 

desto fler abstraktionssteg ger en högre abstraktionsnivå (Graneheim och Lundman, 2004). 

Abstraktionen fortsatte tills kategorierna inte längre kunde slås samman utan att det krävdes 

för mycket tolkning och därmed uppnåddes analysmättnad. Detta resulterade i fem 

abstraktionssteg som slutligen blev till fyra slutkategorier som redovisas i Tabell 2.  
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Resultat 

Tabell 2 Översikt av slutkategorier (n=4) 

Kategorier 

Att vara ständigt beroende av andra människor 

Att vara mindre deltagande och bli isolerad 

Att få ett förändrat familjeliv 

Att känna skam och skuld till omgivningen 

 

Att vara ständigt beroende av andra människor 

Enligt en studie av Hasson et al., (2008) upplevde personer med KOL att sjukdomen hade en 

omfattande effekt på det sociala livet. De upplevde att tillståndet ledde till en förlust av 

självständighet (ibid.) och att de fick ett ökat fysiskt beroende av andra människor (Ek & 

Ternestedt, 2008; Elofsson & Öhlén, 2004; Hasson, et al., 2008; Seamark, Blake & Seamark, 

2004; Sossai, Gray & Tanner, 2011). Enligt Elofsson & Öhlén (2004) upplevde personer med 

KOL ett varierat behov av assistans och några personer beskrev att de behövde både stöd och 

hjälp dagligen då de inte längre klarade av vardagliga uppgifter och aktiviteter (Sossai et al., 

2011).   

 

Enligt studier (Ellison, Gask, Bakerly & Roberts, 2012; Sossai, et al., 2011) uttryckte 

personer ett stort beroende av sin partner och svårigheterna med att hantera tillståndet 

om partnern inte fanns närvarande. De beskrev känslor av panik om partnern inte var 

närvarande (Ellison et al., 2012) och uttryckte upplevelsen av att vara värdelös och 

otillräcklig på grund av att de ständigt var i behov av hjälp och uppmärksamhet (Sossai 

et al., 2011). I en studie av Berger, Kapella och Larson (2011) beskrevs svårigheter att 

kunna ta sig ut på egen hand utan en vårdare. Personer uttryckte en medvetenhet om att 

det inte alltid var lätt för vårdaren att ge det stöd de var i behov av (Ellison et al., 2012) 

och känslor av att vara en börda för personer i omgivningen väcktes (Berger et al., 

2011).  

 

Personer uttryckte även känslor av att vara illa till mods när de var beroende av att deras 

närstående bistod dem med sådant de tidigare klarat själv (Avşar & Kaşikçi, 2011; Ellison et 

al., 2012; Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz & Marques, 2014). I en studie (Ellison et al., 

2012) nämnde personer att de inte tyckte om beroendet av andra då de aldrig tidigare haft ett 

behov av hjälp utan alltid varit den som andra förlitat sig på. De upplevde att det var svårt att 
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acceptera sitt beroende av omgivningen och av att andra människor hjälpte dem (Avşar & 

Kaşikçi, 2011; Barnett, 2005; Ek & Ternestedt, 2008). 

 

Av rädsla för att vara beroende av andra och att bli en börda för sin omgivning försökte 

många reducera behovet av hjälp (Ellison, et al. 2012). Trots att det upplevdes vara en kamp 

att utföra vissa aktiviteter och uppgifter pressade de sig att klara av dem själv (Avşar & 

Kaşikçi, 2011). Personer beskrev att de vissa gånger undvek att be om hjälp då det upplevdes 

förnedrande (Gabriel et al., 2014).  

 

I am continuously asking for help from my spouse, my daughter, my 

son, even from my grandchild. Though they are my very close 

relatives, I feel myself miserable. They [the relatives] do not mind 

helping me. But I guess, after some time, I’m going to be a burden on 

them. (Avşar & Kaşikçi, 2011, s. 50) 

 

 

Att vara mindre deltagande och bli isolerad 

Studier (Avşar & Kaşikçi, 2011; Berger et al., 2011; Cooney et al., 2013; Ek, Sahlberg-Blom, 

Andershed & Ternestedt, 2011b; Ek & Ternestedt, 2008; Ellison, et al., 2012; Gabriel et al., 

2014; Gysels & Higginson, 2008; Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2005; Sossai et al., 2011; 

Stridsman, Lindberg & Skär, 2014) beskrev att KOL medförde ett förändrat deltagande i 

aktiviteter och i socialt engagemang. I två studier (Ek et al., 2011b; Stridsman et al., 2014) 

framkom det att personer med KOL upplevde kroppen som något som konstant orsakade 

problem vilket påverkade möjligheten att träffa andra människor. De beskrev att de kände sig 

osociala då tillståndet gjorde att de tvingades prioritera vila istället för att umgås med familj 

och vänner (Stridsman et al., 2014).    

 

I studier (Avşar & Kaşikçi, 2011; Berger et al., 2011; Cooney et al., 2013) beskrev personer 

med KOL att de hade svårt att orka hålla jämna steg med andra i olika aktiviteter på grund av 

fysiska begränsningar. Då det inte upplevdes möjligt att vara lika aktiv och social som tidigare 

fick det dem att känna ensamhet (Ek et al., 2011b; Ek & Ternestedt, 2008; Elofsson & Öhlén, 

2004). Drömmar och planer tillsammans med partnern gick förlorade på grund av tillståndet 

(Seamark et al., 2004) och de uttryckte en ledsamhet över att aktiviteter tvingades anpassas 

efter sjukdomstillståndet (Ek et al., 2011b). Att planera aktiviteter och utflykter i förväg 

kunde upplevas svårt vilket medförde ytterligare ett minskat deltagande (Barnett, 2005; Ek & 

Ternestedt, 2008). Personerna med KOL upplevde att livet blev händelselöst och att de på 
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grund av detta inte hade samma förutsättningar att bidra med något i samtal med andra (Ek & 

Ternestedt, 2008).  

   

I used to love to dance. I can’t anymore. I’d have maybe two old time 

waltzers in the night. That’s my lot. I used to love to dance. So does 

the wife, used to love to dance, but it’s gone (Cooney et al., 2013, s. 

990).   

  

Flera studier (Barnett, 2005; Elofsson & Öhlén, 2004; Gabriel, et al., 2014; Hasson et al., 

2008; Sossai et al., 2011; Williams et al., 2011) beskrev hur personer med KOL kände sig 

husbundna. De upplevde en minskad möjlighet att lämna huset på grund av gångsvårigheter 

(Williams, et al., 2011) samt att de var beroende av hjälpmedel (Elofsson & Öhlén, 2004; 

Sossai, et al., 2011) och känslan av en påtvingad social isolation ökade (Hasson et al., 2008). 

Dock upplevdes deras minskade möjligheter att träffa andra människor också bero på att de 

inte längre fick besök (Gabriel et al., 2014; Gysels & Higginson, 2008).  

  

Especially in winter I’m sat around. You get housebound, not very 

good, walled in, brick walled. (Williams et al., 2011, s. 1242)  

 

I flera studier (Avşar & Kaşikçi, 2011; Barnett, 2004; Berger et al., 2011; Gabriel et al., 2014; 

Gysels & Higginson, 2008; Seamark et al., 2004; Stridsman et al., 2014; Williams et al., 

2011) beskrev personer med KOL arbetslivet som ytterligare en aspekt av det sociala livet 

som i många fall gått förlorat och de upplevde att de blivit tvingade till förtidspension på 

grund av tillståndet (Gabriel et al., 2014; Stridsman et al., 2014; Williams et al., 2011). De 

beskrev även att det upplevdes otänkbart att få, eller kunna gå till, ett arbete (Berger et al., 

2011; Gysels & Higginson, 2008).     

  

Studier (Berger et al., 2011; Ek et al., 2011b; Ek & Ternestedt, 2008; Ellison et al., 2012; 

Gabriel et al., 2014; Halding, Heggdal & Wahl, 2011; Sossai et al., 2011) visade att den 

sociala isolationen av olika orsaker ofta kunde vara självvald. Trots förmåga att gå ut och 

träffa andra människor upplevde personer att de undvek kontakt (Ek & Ternestedt, 2008). De 

valde bort att vistas på platser där det fanns mycket folk eller där det förekom rökning på 

grund av oro för att symtomen skulle förvärras (Avşar & Kaşikçi, 2011) och rädslan inför den 

ökade infektionsrisken vid möten med andra människor medförde också att de drog sig undan 

(Ek et al., 2011b).  
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Well, I don’t really socialize. I don’t go out with girlfriends or 

anything like that. For what? They would have to cater me, and it’s 

just not worth it. (Berger et al., 2011, s. 925) 

 

 

Att få ett förändrat familjeliv 

Studier (Avşar & Kaşikçi, 2011; Ek et al., 2011a; Gabriel et al., 2014; Hasson et al., 2008; 

Seamark et al., 2004) visade att personer med KOL kände att deras tillstånd påverkade 

familjedynamiken och relationerna inom familjen och enligt Hasson et al. (2008) upplevdes 

denna påverkan vara fysisk, känslomässig och social. De uttryckte svårigheter med att 

uppfylla sina tidigare roller samt att det var svårt att omvärdera rollerna (Avşar & Kaşikçi, 

2011; Gabriel et al., 2014) och detta resulterade i känslor av maktförlust och identitetsförlust 

(Gabriel et al., 2014) 

 

The relationship [with family] hasn’t suffered, but it’s a different 

relationship. It’s a ”telephone relationship” (Seamark et al., 2004, s. 

623) 

 

 

I två studier (Ek et al., 2011b; Seamark et al., 2004) upplevde personer med KOL att det var 

särskilt svårt att uppnå den förväntade rollen som mor- eller farförälder till sina barnbarn. I 

studien av Ek et al. (2011b) upplevdes detta särskilt med de yngre barnbarnen då personerna 

kände att det krävdes mer fysisk aktivitet från deras sida. Personer med KOL kände även att 

tillståndet orsakade roller som inte längre var ömsesidiga inom familjen där de upplevde sig 

inte ha förmågan att ställa upp för sin familj på samma sätt som förut (Gabriel et al. 2014). 

 

Enligt Ellison et al. (2012) och Gabriel et al. (2014) upplevde personer med KOL att deras 

familjers stöd kunde bli överbeskyddande genom ett överdrivet fokus på sjukdomen och en 

ständig oro över den sjukes hälsa. De upplevde även att deras familjer tyckte det var svårt att 

se hur tillståndet förvärrades och kände därför ett behov att skydda dem från den 

progredierande sjukdomen genom att skämta bort sitt tillstånd eller dölja saker för närstående 

(Ek & Ternestedt, 2008; Hasson et al., 2008). Personerna uttryckte svårigheter att prata om 

tillståndet med sina familjer (Hasson et al. 2008). I en del av fallen var sådana svårigheter 

relaterade till att de själva ville tala om tillståndet men de upplevde att de fick motstånd från 

sina närstående (ibid.). Några personer upplevde dock rädsla för att samtal om tillståndet 

skulle göra familjemedlemmar upprörda eller nedstämda vilket resulterade i att de undvek att 

prata om det (Ek et al., 2011a; Hasson et al., 2008). 
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I’m the one who has to be strong: if my relatives had been here 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) 

 

Studier (Gabriel et al., 2014; Seamark et al., 2004) visade på att personer med KOL upplevde 

att tillståndet hade en påverkan på äktenskapet och att det kunde skapa spänningar inom 

relationen mellan partners. Livet med partnern anpassades efter tillståndet och om det inte 

gjorde det kunde det resultera i att den sjuke upplevde andnöd (Ek et al., 2011a). Enligt 

studier (Ek et al., 2011a; Ellison, 2012; Gabriel et al., 2014) upplevde personer med KOL att 

de ofta blev missförstådda av sina partners. De kände att deras partner inte förstod deras 

upplevelser av sjukdomen och att det kunde leda till missförstånd i kommunikationen (ibid.). 

När personerna med KOL upplevde att deras partners inte förstod sig på dem skapade det 

känslor av frustration och kunde även leda till en distans mellan dem (Ek et al., 2011a). 

 

I feel that sometimes I am a little bit aggressive in my answers, but she 

[wife], needs to understand my problems. She doesn’t understand me! 

(Gabriel et al., 2014, s. 974) 

 

Enligt studier av Barnett (2005), Cooney et al. (2013) och Ek et al. (2011a) upplevde personer 

med KOL ett förändrat intimt samliv tillsammans med sina partners till följd av sjukdomen. I 

Cooney et al. (2013) och Ek et al. (2011a) beskrev de hur de upplevde det svårt att de varken 

kunde eller hade lust att ha sex med sin partner och i studien av Barnett (2005) beskrev en 

person att intimiteten med partnern var förlorad. Enligt Ek et al. (2011a) kände personer med 

KOL att detta kunde medföra att partners fysiskt distanserade sig från varandra och att deras 

relation blev mer till ett kamratskap. De upplevde även att de tvingats till en ny typ av 

intimitet tillsammans med sin partner då den sjuke var i behov av hjälp med exempelvis 

personlig hygien (ibid.). 

 

Maybe the hardest thing is that I’m just not up to having sex anymore 

[pauses for breath], I’m too sick and that’s really hard [cries]. (Ek et 

al., 2011a, s. 193) 

 

Att känna skam och skuld till omgivningen 

Studier (Berger et al., 2011; Gysels & Higginson, 2008; Halding et al., 2011) visade på att 

personer med KOL ofta kände sig dömda av andra och att omgivningen såg ned på dem på 
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grund av tillståndet. De beskrev skuld och skam när de upplevde att omgivningen klandrade 

dem för att själva ha orsakat sjukdomen genom rökning (ibid.). Enligt Halding et al. (2011) 

upplevde personer med KOL att deras rökning var ett ämne som verkade vara acceptabelt för 

vem som helst att lägga sig i och påverka. Detta fick dem att känna frustration och ilska 

eftersom de visste att rökning var fel (ibid.). 

 

Well, I’m sure there are a lot of people out there who think we’re all 

idiots because we smoked. If they want to call me an idiot, that’s the 

truth…They’ve never told it to my face, but you can see that they’re 

thinking it. (Berger et al. 2011, s. 924) 

 

Flera studier (Avşar & Kaşikçi, 2011; Berger et al., 2011; Cooney et al., 2013; Ellison et al., 

2012; Elofsson & Öhlén, 2004; Gysels & Higginson, 2008; Sossai et al., 2011) visade på att 

personer med KOL kände skam och rädsla för att omgivningen såg ned på dem vid 

sjukdomstecken som andnöd och hosta eller vid medicinanvändning. Enligt Gysels och 

Higginson (2008) upplevde personer med KOL att tecken på sjukdomen var socialt 

oacceptabla och enligt Berger et al. (2011) medförde det en känsla av att personer runt 

omkring kunde ta avstånd från en.  

 

And I was walking behind these two people and my chest was really 

bad so I was going like that (breathing really deep and raspy) and 

they were looking round at me like I was some kind of monster you 

know - because my chest was that bad. (Ellison et al. 2012, s. 312). 

 

Personer med KOL skämdes inte bara över att visa sjukdomstecken för okända människor 

utan även för familjemedlemmar och närstående (Berger et al., 2011; Cooney et al, 2013; 

Gysels & Higginson, 2008). Känslan av skam och stigma ökade när närstående uppvisade 

negativa reaktioner om den sjuke exempelvis inhalerade läkemedel offentligt (Berger et al., 

2011). Måltider tillsammans med andra var en situation som även upplevdes skamfull och 

obekväm (Odencrants et al., 2005). De upplevde att närstående observerade dem när de åt och 

att de kunde få skamfulla kommentarer relaterade till deras ätproblematik (ibid.). Risken för 

stigma upplevdes större i sammanhang med okända människor än med personer de hade en 

nära relation till (ibid.).  
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Enligt studier (Berger et al., 2011; Cooney et al., 2013; Ellison et al., 2012; Elofsson & Öhlén, 

2004; Gysels & Higginson, 2008; Halding et al., 2011; Odencrants et al., 2005; Sossai et al., 

2011) beskrev personerna med KOL att skammen och rädslan inför omgivningens syn 

medförde att de kände ett behov av att dölja och ursäkta sitt tillstånd. I några av studierna 

(Berger et al., 2011; Cooney et al. 2013; Gysels & Higginson, 2008; Sossai et al., 2011) 

kunde personerna känna behov av att dölja tillståndet och det gjorde att de i sociala situationer 

drog sig undan vilket skyddade dem från att känna skam och andras dömande. Halding et al. 

(2011) beskrev hur personer med KOL upplevde att de behövde använda sig av strategier som 

gjorde att de inte hamnade i situationer som kunde avslöja deras tillstånd. 

 

Persons suffering from COPD are experts in hiding what we suffer 

from. I hide my problems when communicating with business 

associates. I use these techniques all the time. Always make them start 

going upstairs first, never walk together... (Halding et al. 2011, s. 104) 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att beskriva upplevelsen av hur det sociala livet påverkas hos personer med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom. Författarnas definition av socialt liv var sociala relationer, 

deltagande och engagemang i sociala aktiviteter, socialt beteende och upplevelsen av sociala 

sammanhang. Detta resulterade efter analys i fyra huvudkategorier: Att vara ständigt beroende 

av andra, Att vara mindre deltagande och bli isolerad, Att få ett förändrat familjeliv och Att 

känna skam och skuld till omgivningen.  

 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom att personer med KOL upplevde ett ökat beroende 

av andra människors hjälp och att de därmed kände en förlust av självständighet. Enligt 

Eriksson och Andershed (2008) involverar ett beroende av vård radikala förändringar i en 

människas liv, vilket påverkar relationen till både en själv och andra. Eriksson och Andershed 

(2008) beskriver att ett vårdberoende kan väcka blandade känslor hos personen med sjukdom. 

De kan känna tacksamhet gentemot sina vårdare, men även att de står i skuld till dem vilket 

kan väcka upplevelsen av att känna sig som en börda (ibid.). Eriksson och Andershed (2008) 

beskriver vidare rädslan över att bli betraktad som lat och bortskämd och därmed en oro för 

att de närstående inte ska ta dem på allvar när de behöver hjälp. De menar att känslan av att 

vara en börda kan öka om personen som precis har fått hjälp omedelbart ber om hjälp igen 
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(ibid.). Det framkommer också en motvilja att belasta sina närstående då de närståendes egna 

liv prioriteras framför behovet av stöd och hjälp (Cahill, Lewis, Barg och Bogner, 2009).  

 

Det framgick i resultatet i denna litteraturstudie att personer med KOL upplevde att det var 

svårt att acceptera sitt ökade beroende av andra människor och att det var svårt att be om hjälp 

från närstående. Detta kan jämföras med studien av Crist (2005) där en person uttrycker att 

denne föredrar inhyrd personal då personen anser att vårdande är en del av deras 

arbetsuppgifter. Att vårda en partner kan upplevas att det utförs av pliktkänsla och inte av 

kärlek och att det då kan vara lättare att hantera sin fysiska oförmåga inför en anställd än inför 

partnern (ibid.). I resultatet beskrevs beroendet ofta som fysiskt och enligt Crist (2005) är det 

vanligt att sjuksköterskan ofta bedömer beroende i hur väl en person klarar att sköta 

exempelvis sin dagliga hygien. Crist (2005) menar dock att oberoende kan definieras som 

frihet att göra egna val och möjligheten att styra sitt eget liv och trots beroendet av andra 

människor fortfarande ha kontroll över livet och vara autonom. Att ha möjlighet att vara 

delaktig vården som tillhandahålls beskriver Eriksson och Andershed (2008) som en viktig 

aspekt vid ett beroende av andra.  

 

I resultatet av denna litteraturstudie framkom det att personer upplevde att de tvingades 

reducera sitt umgänge med familj och vänner samt engagemanget i olika aktiviteter på grund 

av sjukdomssymtom. De upplevde sig bundna till hemmet vilket ledde till känslan av 

ensamhet och en påtvingad isolation. Dury (2014) definierar social isolation som en brist på 

känsla av tillhörighet, socialt engagemang och kvalitetsrelationer med andra människor 

medan ensamhet, något som författaren även benämner känslomässig isolation, definieras 

som något subjektivt och involverar känslan av brist på kamratskap vilket bekräftas av 

upplevelser i resultatet. Ensamhet och isolation i ett sjukdomstillstånd skapar minskat 

självförtroende, nedstämdhet och depression samt sårbarhet och ångest över förmågor som 

förändrats (Dawson, Deary & Fielden, 2014). Detta bekräftas av Pettigrewa, Donovanc, 

Boldyd och Newtone (2014) som menar att mänsklig interaktion är en form av mental 

stimulans och att isolation har en negativ inverkan på den psykiska hälsan. Enligt Eriksson 

(1994, s. 45) kan känslan av att vara utanför all gemenskap medföra ett lidande. Dock innebär 

inte all ensamhet ett lidande utan Eriksson (1994, s. 45) menar att lidandet uppstår när 

personen blir för ensam i sin ensamhet. Några personer i resultatet uttryckte en önskan och en 

vilja att vara ensamma medan andra uttryckte en ledsamhet över den reducerade 

gemenskapen. Kirkevold, Moyle, Wilkinson, Meyer och Hauge (2013) menar att personers 
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upplevelser och sätt att hantera förlust av relationer beror på hur de upplever känslan av att 

vara ensam. Kirkevold et al. (2013) beskriver att personer som inte känner ensamhet trots att 

de inte har människor runt sig har lättare att finna meningsfullhet och därmed anpassa sig till 

sin situation samt att behålla aktiviteter och sociala kontakter.  

  

Liksom resultatet i denna litteraturstudie beskriver Wenneberg och Isaksson (2014) att brist 

på energi och begränsad fysisk förmåga kan vara ett hinder för att kunna njuta av jämställda 

relationer med någon som inte har en kronisk sjukdom. Att inte känna att det finns någon att 

vända sig till förstärker känslan av ensamhet och isolering (Wenger, 2013). Wenneberg och 

Isaksson (2014) menar dock att tillståndet kan öppna möjligheter för nya sociala kontakter vid 

möten med andra människor som befinner sig i samma situation (ibid.). Ett alternativ för 

personer med KOL skulle kunna vara stödgrupper. Halding, Wahl och Heggdal (2010) menar 

att dessa erbjuder såväl kamratskap och möjlighet att dela med sig i grupp som stöd från både 

jämlikar och sjukvårdspersonal i en informell och positiv miljö. Detta kan medföra att 

situationen blir lättare att hantera och därmed ha en positiv effekt på livskvaliteten samt 

medföra en känsla av att passa in och hjälpa personen att integrera sjukdomen i identiteten 

(ibid.). Då personer i resultatet upplevde svårigheter med att ta sig ut kan ett annat alternativ 

vara att ha regelbunden kontakt med någon som professionellt arbetar med att finnas 

tillgänglig via telefon, någonting Cattan, Kime and Bagnall (2011) benämner ”befriending”. 

Ett telefonsamtal kräver inte omfattande förberedelser och att ha möjlighet att prata med en 

annan människa när det behövs kan medföra känslor som glädje och trygghet (Kirkevold et 

al., 2012). Det kan även bidra till känslan av att höra till, att inte vara bortglömd, att livet blir 

innehållsrikt och att den generella känslan av hälsa trots sjukdom ökar (Cattan et al., 2011).  

  

I resultatet framkom att personerna upplevde det omöjligt att kunna gå till ett arbete eller att 

få ett arbete vilket sågs som ytterligare en konsekvens av sjukdomen. Detta beskrivs också av 

Townsend, Wyke och Hunt (2006) som menar att ett arbete är av stor vikt i det dagliga livet 

och att inte ha förmågan att arbeta eller uppfylla andra åtaganden skapar känslor av förlust 

och misslyckande. Både kvinnor och män uttrycker vikten av att kunna arbeta för att kunna 

behålla sin identitet där männen förknippar sin anställning med sin identitet som 

familjeförsörjare medan kvinnor förknippar anställningen med en del av identiteten som 

självständig person. Amir, Wilson, Hennings och Young (2012) menar att förlusten av 

arbetsliv även kan få konsekvenser för ekonomin vilket påverkar möjligheten till olika 

familjeaktiviteter. Att inte kunna stötta närstående ekonomiskt beskrivs som den största oron 
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vilket bidrar till känslor som ångest och självförebråelse samt att möjligheten att hälsa på 

familj och vänner begränsas (ibid.). Vassilev et al. (2014) beskriver att arbetslivet är 

associerat med inkomst, men att det också associeras med social miljö och de menar att det 

blir svårare att behålla sociala kontakter i samband med att arbetslivet går förlorat.  

 

Enligt Årestedt et al. (2014), liksom resultatet i denna studie, medför kronisk sjukdom att 

relationerna inom familjen förändras. Den främmande situationen sjukdomen skapar kan göra 

att familjemedlemmarna blir tvungna att lära känna varandra på nytt. Förändrade 

familjerelationer kan innebära att vissa relationer stärks (Söderberg, Strand, Haapala & 

Lundman, 2003; Årestedt et al., 2014) medan andra blir svagare eller går förlorade (Årestedt 

et al., 2014). För många kan sjukdomen medföra att familjemedlemmarna spenderar mer tid 

med varandra vilket kan upplevas positivt men även skapa frustration mellan dem (ibid.). I 

denna litteraturstudies resultat framkom det även att rollerna inom familjen förändrades vilket 

studier (Boylestein & Haynes, 2012; Harris, Adams, Zubatsky & White, 2011; Årestedt et al., 

2014;) bekräftar. De omfördelade rollerna kan upplevas befriande och avlastande (Årestedt et 

al., 2014) men kan även väcka negativa känslor när de friska familjemedlemmarna måste ta 

mer ansvar (Boylestein & Haynes, 2012; Harris et al., 2011, Årestedt et al., 2014).    

 

Resultatet i denna studie visade på att familjemedlemmar hade olika behov av att tala om 

sjukdomen. Personer beskrev att de ville prata om tillståndet men att de blev bemötta av en 

ovilja av andra inom familjen. Det fanns även personer som undvek att prata om ämnet för att 

inte tynga närstående. Att leva som en familj med kronisk sjukdom kan innebära, enligt 

Årestedt al. (2014), att behöva skapa en balans i kommunikationen om sjukdomen. Det är 

viktigt att personerna inom familjen delar med sig av tankar och känslor då det kan bidra till 

känslan av välbefinnande och hälsa. Samtal om upplevelser om sjukdomen inom familjen 

ökar även familjemedlemmars förståelse för varandra och av situationen som helhet. Dock 

anses det viktigt att inte tala för mycket om den eftersom det kan medföra att familjen 

fokuserar överdrivet på sjukdomen och att den blir en för stor del av livet (ibid.).  

 

Enligt Årestedt et al. (2014) har familjer som lever med kronisk sjukdom behov av att lära 

känna sjukdomen och få kunskap om hur den manifesterar sig. I en studie av Nelms och 

Eggenberger (2010) beskriver familjemedlemmar till personer med sjukdom att de inte enbart 

vill ha information om tillståndet utan de vill också att sjuksköterskor ska se dem som 

mottagare av vården lika mycket som deras sjuke anhörige. Familjemedlemmar har behov av 
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att få sitt lidande och sin sårbarhet uppmärksammad av sjuksköterskor och de vill även bli 

inbjudna till samtal om deras erfarenheter om tillståndet. Närstående som är vana att vårda om 

sin sjuke familjemedlem beskriver att de vill fortsätta att vara en del av vården även när den 

sjuke är inlagd på sjukhus (ibid.). Detta betonar vikten av att sjuksköterskan uppmärksammar 

behovet av information och stöd i mötet med närstående till personer med KOL. 

 

Studier (Boylstein & Haynes, 2012; Harris et al., 2011; Söderberg et al. 2003; Taylor, 2014; 

Ussher, Wong & Perz, 2010) bekräftar att relationen mellan partners på olika sätt förändras av 

kronisk sjukdom. Förändringarna innebär för många att sjukdomen medför att partners får en 

minskad närhet både fysiskt och emotionellt (ibid.) men den kan också föra dem närmre än 

tidigare (Harris et al., 2011; Söderberg et al. 2003; Taylor, 2014; Ussher et al., 2010). Studien 

av Ussher et al. (2010) beskriver hur det sexuella samlivet och intimiteten mellan den sjuka 

och den friska partnern i många fall blir minskad eller går förlorad. Anledning till detta kan 

vara att den sjukes kropp ses på ett annat sätt än förut samt på grund av de förändrade rollerna 

mellan partners (ibid.). I Söderberg et al. (2003) beskrivs det att den sexuella samvaron 

fortfarande är möjlig men att det anpassas av den sjukes humör och fysiska symtom som 

fatigue och smärta. Taylor (2014) menar att för en del personer blir det sexuella samlivet 

starkare i samband med sjukdom då det ger en känsla av att döden alltid kan vara nära och att 

vilja ta vara på livet. I denna studies resultat beskrev personer med KOL att sjukdomen 

begränsade sexlivet på grund av minskad fysisk förmåga, minskad lust samt att intimiteten 

mellan partners hade förändrats. I studien av Taylor et al. (2014) efterfrågas sjuksköterskors 

inbjudan till samtal om sex och samliv för partners som drabbats av sjukdom. Dock betonas 

det att inbjudan ska göras på ett sätt som inte inkräktar i det privata livet utan att det framgår 

på lämpligt sätt att ämnet är öppet att tala om (ibid.). Det är därför viktigt som sjuksköterska 

att vara medveten om att personer med KOL och deras partners kan ha behov av och vilja ha 

samtal om sex och samliv. Ayaz och Kubilay (2008) rekommenderar i deras studie 

användandet av PLISSIT-modellen som hjälpmedel för sjuksköterskan vid samtal om sex med 

patienter.   

 

I resultatet framkom det att personer med KOL upplevde stigma i situationer med andra 

människor men att graden av upplevt stigma kunde variera beroende på hur väl de kände 

människorna. Enligt Major och O'Brien (2005) har stigmatiserade personer ett attribut (en 

tillskrivelse) som stämplar dem som annorlunda vilket i sin tur leder till att de nedvärderas i 

andras ögon. Stigmatiserande stämplar kan vara synliga eller osynliga, länkade till människors 
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framträdande, beteende, eller exempelvis grupptillhörighet. Viktigt är dock att stigma alltid är 

bundet till mänskliga relationer och sammanhang och lever därmed inte enbart i personen 

själv utan stigma är beroende av en social kontext (ibid.). I denna studies resultat beskrevs 

synliga tecken på KOL (andnöd, hosta, syrgas och inhalation av läkemedel) som faktorer som 

medförde skam och känslor av stigma. Det faktum att många av personerna med KOL var 

eller hade varit rökare (vilket kan ses som en grupptillhörighet) bidrog också till dessa 

känslor.  

 

Chapple, Ziebland, McPherson (2004) beskriver att personer med lungcancer, liksom i denna 

studie, upplever stigma relaterat till deras sjukdom. Upplevelsen av stigma hos personer med 

lungcancer formas, som vid KOL, av sjukdomens förbindelse med rökning och att sjukdomen 

anses självförvållad men även av det höga dödstalet och på sättet man dör av den. Studien 

(Chapple et al., 2004) beskriver att personer med lungcancer känner att deras sjukdom är 

något smutsigt då det växer cancerceller i deras kropp, men även på grund av att den är 

orsakad av rökning. De beskriver även, precis som i resultatet i denna studie, hur människor 

undviker kontakt med dem på grund av tillståndet och att de kan bli illa bemött av 

sjukvårdspersonal, särskilt om de är rökare (ibid.). 

 

Det stigma som personerna med KOL upplevde uttrycktes i känslor av skuld och skam. Enligt 

Eriksson (1994, s. 43) känner alla människor någon form av skuld som de känner sig 

ansvariga för. Vidare menar Eriksson (1994, s. 84) att känslor av skuld och skam kan uppstå i 

personen själv eller uppkomma genom fördömande attityder från omgivningen och att de 

medför ett själsligt och andligt lidande. Känslan av skuld omvandlas till ett lidande när 

personen förstår att denne har svikit sig själv (ibid.) vilket kan jämföras med resultatet i denna 

studie då personerna kände att tillståndet var självförvållat genom rökning.   

 

I denna litteraturstudie framkom det att personer med KOL oroade sig för andras syn på dem i 

sociala sammanhang. Pinel (1999) beskriver att personer som förväntar sig att bli behandlade 

utifrån den stämpel som stigmatiserar dem är mer vaksamma för stigma och bedömer 

stigmatiserande situationer som mer hotande än personer som inte förväntar sig detta. 

Earnshaw och Quinn (2011) beskriver att människor med kronisk sjukdom som både upplever 

och förväntar sig stigma från sjukvården relaterat till sitt tillstånd rapporterar en lägre 

livskvalitet och en minskad tillgänglighet till vård. När personer med kronisk sjukdom 

upplever stigma från vårdpersonal medför det också att de upplever sig mindre tillfredsställda 
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med den vård de får (ibid). Detta indikerar på vikten av sjuksköterskans bemötande av 

personer med KOL och att sjuksköterskor behöver kunskap om personernas upplevelser av 

stigma av omgivningen och vårdpersonal. I studien av Corrigan et al. (2001) undersöktes 

strategier som skulle förebygga stigma mot personer med schizofreni. Studien visar att 

strategierna utbildning och kontakt har en positiv inverkan på förebyggande av stigma mot 

personer med schizofreni. Utbildningen handlar främst om att motverka myter om tillståndet 

med korrekt information samt att diskutera relationen mellan sjukdomen och dess tillhörande 

stereotypa uppfattningar. Kontakt innebär att en person med sjukdomen i fråga berättar sin 

historia om hur det är att leva med sitt tillstånd (jfr Corrigan et al., 2000).  

 

Metoddiskussion  

Vid bedömning av kvalitativa studiers kvalitet är tillförlitlighet ett viktigt begrepp (Holloway 

& Wheeler, 2010, s. 302). Tillförlitligheten bedöms genom att begreppen pålitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet används (ibid.; Polit & Beck, 2012, s. 584). 

 

Pålitlighet innebär att tillvägagångssättet genom hela studien är beskrivet på ett tydligt sätt så 

att andra forskare ska kunna genomföra en liknande studie. Det ska vara väl beskrivet hur 

forskaren fattat beslut under studieprocessens gång så att läsaren kan bedöma analysens 

lämplighet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). För att styrka pålitligheten i denna 

litteraturstudie har mycket vikt lagts på att beskriva tillvägagångssättet så utförligt som 

möjligt. De beslut som fattats i studiens olika delar har redogjorts och motiverats för och 

tabeller har utformats för att skapa möjlighet för läsaren att tydligt kunna följa den 

systematiska litteratursökningen samt för att få en översikt av de studier som ingår i resultatet. 

Då litteratursökningen inte begränsades med Full Text eller Peer Reviewed gav det tillgång 

till ett större urval av studier vilket kan ses som en styrka. Dock har den begränsade tiden 

medfört att författarna inte kunnat få tillgång till studier som krävt förfrågan vilket kan sänka 

tillförlitligheten.  

 

Trovärdighet är enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302) det viktigaste begreppet när det 

gäller att bedöma en studies tillförlitlighet. En studies trovärdighet kan stärkas genom att 

forskaren använder sig av utomstående personer för att vara säker på att analysen är grundad i 

data (Wallengren & Henricson, 2012, s. 487). Detta kan göras genom att låta andra läsa 

igenom arbetet för att erhålla andra perspektiv på kategorier, teman och resultat. Under 

arbetets gång har en handledare funnits tillgänglig som läst och kommenterat studien och det 
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har även förekommit seminarier under processens gång där studien granskats av andra 

studenter och handledare.  

 

Tre av studierna som ingick i resultatet var av låg kvalitet vilket kan sänka trovärdigheten i 

denna studie. Dock ansågs fördelarna väga tyngre än nackdelarna genom att deras resultat 

tillförde rika beskrivningar som svarade väl mot denna studies syfte. En annan aspekt att ta 

hänsyn till är att författarna har ringa erfarenhet av att kvalitetsgranska forskning samt av att 

utföra litteraturstudier vilket kan medföra brister i bedömningen. Risker för feltolkningar i 

analysen kan ha uppstått då de analyserade studierna var publicerade på engelska och detta 

inte var författarnas förstaspråk.  

 

Överförbarhet innebär att fynden som gjorts i en kontext kan överföras till liknande 

situationer eller deltagare (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). I denna litteraturstudie är 

studierna utförda i mestadels länder i västvärlden (majoriteten i Storbritannien och i Sverige) 

vilket kan vara en svaghet då svårigheter kan uppstå vid överförbarhet till liknande kontext i 

andra delar av världen. Däremot är studierna utförda i sex olika länder vilket talar för denna 

studies överförbarhet. En annan styrka är att urval, datainsamling samt dataanalys har 

beskrivits tydligt och utförligt vilket också gör det möjligt att överföra resultatet till andra 

sammanhang. 

 

En studies bekräftelsebarhet beror på hur väl forskarna angett de källor som studien är 

uppbyggd av så läsaren kan spåra innehållet till dess originalkällor (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 302-303). Det krävs även att forskaren är uppriktig och öppen till ämnet samt har en 

känslighet för det fenomen som studeras (ibid.). Alla källor i denna litteraturstudie har 

redovisats löpande i texten och de återfinns i referenslistan för att originalkällan enkelt ska 

kunna hittas. Under denna litteraturstudies utformning har förförståelsens betydelse för 

resultatet kontinuerligt reflekterats över. En mindre litteraturstudie inom detta ämne har 

tidigare gjorts av författarna vilket har byggt på kunskapen om upplevelsen av att leva med 

KOL. Att författarna till denna studie är sjuksköterskestudenter som studerar både medicin 

och omvårdnad ger också förkunskaper. Dessa förkunskaper kan ha påverkat förförståelsen 

till denna studie och kan därmed färga de beslut som gjorts i analysprocessen. Författarna har 

gått in med en medvetenhet för denna förförståelse och försökt bevara en öppenhet och 

känslighet för de data som analyserats. De mindre tolkningar som krävts i 
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kategoriseringsprocessen i analysen har gjorts med stor försiktighet och författarna har gått 

tillbaka till originalkällan för att bevara den manifesta ansatsen. 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

Denna studie ger en inblick i de svårigheter och begränsningar som kronisk obstruktiv 

lungsjukdom medför i personers sociala liv och hur de påverkas i specifika sociala situationer. 

Resultatet i studien visar att personer med KOL upplever ett ökat beroende av andra, ett 

minskat deltagande i sociala sammanhang och att de blir isolerade. Vidare upplever de 

förändringar i relationerna inom familjen och känslor av skam och skuld till omgivningen. För 

att personer med KOL inte ska uppleva att de blir skuldbelagda av vårdpersonal och att deras 

tillstånd är självförvållat är det viktigt att sjuksköterskor reflekterar över sitt bemötande av 

denna patientgrupp. Vid möten med personer med KOL bör sjuksköterskan vara medveten om 

vilka stereotypa uppfattningar som finns om tillståndet och hur ens egna tankar kring 

sjukdomsorsaken ser ut. För att förebygga känslor av skuld och skam är det viktigt att 

inifrånperspektivet beaktas genom att sjuksköterskan tar del av personens upplevelser om 

tillståndet och dess eventuella anknytning till rökning. Relationen som skapas mellan 

patienten och sjuksköterskan bör vara tillitsfull och bygga på respekt för den enskilde 

individen. Sjuksköterskor bör beakta patientens känsla av att vara osjälvständig och mindre 

deltagande och utforma omvårdnaden så att denne får sin autonomi bevarad vilket kan göras 

genom att fokusera på personens kvarvarande funktioner och tillåta delaktighet i 

vårdsituationen. Att föreslå stöd- och samtalsgrupper för personer med KOL kan vara ett sätt 

att lindra deras känslor av ensamhet och isolation.  

 

Denna studie ger även kunskap om vikten av att bemöta och stödja närstående då personer 

med KOL beskriver att relationerna inom familjen och mellan partners påverkas av 

sjukdomen. Sjuksköterskan bör bjuda in personer och deras partners till samtal om hur 

sjukdomen påverkar deras relation. Vid samtal om sex och samliv kan PLISSIT-modellen 

vara ett bra hjälpmedel för sjuksköterskan att kunna stötta personerna i frågor inom detta 

område. Under litteratursökningen fann författarna ett stort urval forskning om upplevelsen av 

att leva med KOL, men inget som enbart omfattade det sociala livet. I studier som ingick i 

resultatet uttrycktes det sociala livet som en viktig aspekt som ofta blev förbisedd av 

sjukvårdspersonal. Detta indikerar att det krävs mer forskning för att fylla i kunskapsluckan 

inom området.  
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Bilaga 1 Översikt av studier ingående i analys och resultat (n=18) 

Författare 

År 

Land 

Deltagare Metod/analys Huvudfynd Kvalitet 

Avşar & Kaşikçi 

2011 

Turkiet 

14 Semistrukturerade intervjuer 

/Fenomenologisk analys  
Andnöd identifierades som det mest problematiska symtomet 

som ledde till panik och rädsla. Upplevelser som frustration 

och förlust av social aktivitet resulterade i förlust av roller 
vilket ledde till emotionellt trauma. 
 

Hög 

Barnett 

2005 
Storbritannien 

10 Ostrukturerade 

intervjuer/Kvalitativ analys  
Andnöd identifierades som det mest problematiska symtomet 

vid KOL som ledde till ångest, panik och rädsla. Känslan av 
frustration och trötthet på grund av andnöden ledde till social 

inaktivitet och förlust av rollen inom familjen. Förlust av 

intimitet i nära relationer beskrevs också. Trots detta så 
upplevde de flesta ändå att livskvaliteten var god. 
 

Hög 

Berger, Kapella & 

Larson 

2011 

USA 

16 Semistrukturerade intervjuer 

/Innehållsanalys 

Känslor av stigma relaterat till rökning både från andra 

människor och från vårdgivare upplevdes. Stigma visade sig 

också vid symtom från sjukdomen och vid 

läkemedelsanvändning bland folk. För många påverkade 

stigma så att det sociala livet minskade.  
 

 

Låg 

Carling Elofsson & 
Öhlén 

2004 
Sverige 

6 Ostrukturerade intervjuer 
/Fenomenologisk hermeneutisk 

analys  

Livet med KOL och att vara gammal beskrevs som hårt men 
de tvingades att kämpa på. Detta skapade känslor av ensamhet, 

meningslöshet och hemlöshet. Nära relationer och 
meningsfulla aktiviteter beskrevs som givande och lindrande. 
 

Medel 

Cooney et al. 

2013 
Irland 

26 Semistrukturerade 

intervjuer/Grounded Theory-
analys 

För att kunna hantera sitt liv med KOL utvecklades strategier 

för att dölja sina symtom från andra. De kämpade även för att 
kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots sjukdomen och 

dess påverkan på livet. 

 

Låg 

Ek et al. 

2011 

Sverige 

4 Kvalitativa intervjuer 

/Fenomenologisk hermeneutisk 

analys  

Kroppen upplevdes som oförutsägbar och hindrande. 

Levnadsutrymmet minskade och beroendet av andra 

människors hjälp. Försök att bevara självbilden gjordes 

samtidigt som det fanns oro för döden.  
 

Hög 

Ek et al. 

2011 
Sverige 

8 Kvalitativa intervjuer 

/Fenomenologisk hermeneutisk 
analys 

Livsrytmen förändrades och anpassades efter sjukdomen och 

den sjuke partnern. Den nya livsrytmen innebar att leva med 
osäkerhet och en förändrad intimitet. Detta gjorde att paren 

fick hitta nya sätt att leva tillsammans. 
  

Hög 

Ek & Ternestedt 
2008 
Sverige 

8 Kvalitativa intervjuer/ 
Fenomenologisk analys  

KOL påverkade vardagen på olika sätt. De fysiska 
inskränkningarna tvingade dem till att avstå från 

betydelsefulla aktiviteter vilket ledde till social isolation. 

Upplevelsen av livet pendlade mellan att vara meningsfullt 
och meningslöst. Deltagande och en tro att livet var 

meningsfullt gav energi och vilja att leva. 
 

Hög 

Ellison et al. 
2012 

Storbritannien 

14 Semistrukturerade 
djupintervjuer/Tematisk analys 

En förändrad identitet i samband med sjukdomen upplevdes. 
De blev socialt isolerade och var negativt inställda till att vara 

beroende av andra. Fysiska och emotionella hinder för att 

uppsöka vård sida beskrivs samt hur de upplevde olika 

behandlingar och vilka ouppfyllda behov de hade. 

Hög 

 

Gabriel et al. 
2014 

Portugal 

 

40 

 

Semistrukturerade 
intervjuer/Tematisk analys 

 

Andnöd och fatigue påverkade det sociala livet och vardagen. 
Relationerna mellan partners och familj förändrades på grund 

av sjukdomen och personerna med KOL upplevde en förlust 

av sin tidigare roll inom familjen. Närstående beskrev också 
en restriktion i det sociala livet och oro inför KOL-relaterade 

exacerbationer. 
 

 

Hög 

Gysels & Higginson 
2008 

Storbritannien 

18 Semistrukturerade djupintervjuer 
och deltagande observation 

/Innehållsanalys 

Andnöd beskrevs som ett hinder för att utföra betydelsefulla 
aktiviteter vilket orsakade en isolation. Det orsakade också 

skam och oro för vad omgivningen tyckte. Svårigheter med 

kontakten med sjukvården identifierades och att man inte alltid 
fick den förväntade hjälpen. Sjukvårdspersonal upplevdes 

ibland ha ett dåligt bemötande till KOL-patienter. 
  

Låg 
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Halding, Heggdal & 

Wahl 

2011 
Norge 

18 Kvalitativa intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 
Isolation från den friska världen upplevdes på grunda av skuld 

och stigmatisering av KOL då det anses vara en självorsakad 

sjukdom. Känslor av skam och bristande stöd från både det 
sociala nätverket, sjukvården och från samhället i stort 

upplevdes. Detta medförde en ökad press och behov av 

försvarsåtgärder.  
 

Hög 

Hasson et al. 

2008 

Irland 

23 Semistrukturerade 

djupintervjuer/Oklar analysform 

för kvalitativa data 

Det fanns en oro för sjukdomens oförutsägbara riktning och 

även ett behov av palliativ vård som det inte fanns tillgång till. 

Palliativ vård associerades med döden och samtal om detta 
undveks därför. Det fanns dock en acceptans att det 

medicinskt inte gick att gör något mer. 
  

Hög 

Odencrants, Ehnfors & 
Grobe 

2005 

Sverige 

13 Kvalitativa intervjuer och 
dagboksanteckningar 

/Innehållsanalys 

Måltidsrelaterade situationer upplevdes positiva och negativa. 
KOL påverkade känslan av att vara beroende av andra, graden 

av aktivitet, att handla mat, aptiten, hunger, behovet av tid 

samt att äta själv eller i sällskap med andra. 

 

Hög 

Seamark et al. 

2004 

Storbritannien 

18 Semistrukturerade 

intervjuer/Tolkande 

fenomenologisk analys  

Förlust av frihet och värdighet samt av tidigare förväntningar 

för framtiden upplevdes. För att anpassa sig till tillståndet 

utvecklades copingstrategier. Upplevelser av kontakter till 
sjukvården var både positiva och negativa. De som vårdade 

deltagarna fick inta multipla roller. 
 

Hög 

Sossai, Gray & Tanner 
2011 

Australien 

8 Semistrukturerade 
intervjuer/Tematisk analys 

Resultatet resulterade i sex teman som beskrev hur KOL 
påverkade emotionellt välbefinnande, sociala relationer, och 

den fysiska upplevelsen av KOL. Kunskap och förståelse för 

tillståndet var ett framstående tema liksom upplevelsen av 
interventioner som syrgas samt externa faktorers påverkan på 

sjukdomsupplevelsen.  
     

Hög 

Stridsman, Lindberg & 
Skär 

2014 
Sverige 

20 Semistrukturerade 
intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Fatigue upplevdes av samtliga och beskrevs som något 
ständigt närvarande. Det påverkade hela kroppen, gav känslor 

av hopplöshet och tog kontroll över livet. Fatigue ansågs 
accepterat som en naturlig konsekvens av KOL. I kombination 

med andnöd blev fatigue svårare att hantera. Försök att ta 

kontroll över tröttheten gjordes genom att planera vardagen 
och fortsätta med fysiska aktiviteter. 
 

Hög 

Williams et al. 

2011 
Storbritannien 

18 Djupintervjuer/Grounded Theory-

analys 

KOL påverkade orsakade luftstagnation i form av andnöd och 

lufthunger. En fysisk och psykosocial stagnation samt 
stagnation av självet upplevdes också. Resultatet visade även 

på betydelsen av rörelse dvs. att få frisk luft, fysisk frihet och 

rörelse samt psykosocial rörelse var viktigt för personerna med 
KOL. 
 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 


