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Abstrakt  

Syftet med denna studie var att ta reda på erfarenheter av delaktighet i vardagliga aktiviteter 
hos personer med KOL. Totalt intervjuades sex kvinnor utifrån de kriterier att det skulle ha 
diagnosen KOL och ha problem med vardagliga aktiviteter. Deltagarna intervjuades med en 
halvstrukturerad kvalitativ intervju, där de fick berätta om sina erfarenheter om delaktighet 
i vardagliga aktiviteter.  Data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys, vilket 
resulterades i tre olika kategorier att avstå aktivitet, att anpassa aktiviteter, att be om hjälp i 
aktiviteter. I resultatet visade det sig att några av deltagarna valde att avstå från att utföra 
vissa vardagliga aktiviteter beroende på olika funktionsnedsättningar som var relaterade till 
deras sjukdom. Deltagarna hade hittat olika strategier för att kunna utföra aktiviteter på ett 
självständigt sätt. Det framkom även att deltagarna hade olika behov av hjälp och 
accepterade olika nivåer av hjälp. Studien visar att det är viktigt för arbetsterapeuter att ta 
reda på vilka begränsningar personer med KOL har för att kunna utföra vardagliga 
aktiviteter. 
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Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som en halv miljon av Sveriges 

befolkning beräknas vara drabbade av. Tillståndet orsakar samhället stora kostnader. Data 

från 1991 visar att samhällskostnader relaterade till KOL uppgick till 2.8 miljarder/år och i 

dessa ingår sjukvård, samt sjukskrivningar som leder till produktionsbortfall. Denna siffra 

uppgick till ca 7 miljarder/år i början av 2000-talet. Av dem som röker och är i åldern mellan 

50-60 år insjuknar 20 % i KOL och varje år avlider ca 2500 personer i Sverige som till följd 

av KOL (Larsson, 2002). År 1996 var KOL den femte vanligaste dödsorsaken i hela världen, 

och det förväntas att stiga till tredje plats inom de närmaste åren (SBU, 2000).  

 

KOL är ett samlingsnamn på rökarlunga där det innebär att luftrören är kroniskt trånga av 

bronkit och alveolernas väggar bryts ner vilket kan leda till emfysem. Detta kan i sin tur leda 

till att personen kan få svårt att andas. Den främsta orsaken till KOL är tobaksrökning men 

även viss yrkesmässig utsatthet så som damm, rök och gaser kan bidra till ökad risk att 

drabbas. Tidiga symptom av KOL är långvarig hosta med slembildning, ”förkylningar” som 

inte går över, pip och väsningar i bröstet vid andning. En känsla av andnöd förekommer i ett 

senare skede av sjukdomsförloppet. Avancerad KOL gör inte bara lungfunktionen sämre utan 

kan även ge andra symtom; som undernäring, muskelsvaghet, benskörhet samt negativ 

påverkan på psykologisk och social förmåga. I första hand består behandling vid KOL av 

rökstopp (Hedner, 2004; Larsson, 2002). I dagsläget finns det ingen medicinsk behandling 

som återställer den förlorade lungkapaciteten. Rökstoppet kan dock medföra att försämringen 

stoppas upp vilket i sin tur kan leda till att livet förlängs (Hedner, 2004). Eftersom det finns en 

koppling till rökning, gör det att många anser att sjukdomen är självförvållad vilket kan 

innebära att de blir socialt stigmatiserande. Sjukdomen är ett socialt handikapp och det finns 

en stor oförståelse i omgivningen för dem som är drabbade (SBU, 2000).  

 

En långt framskriden KOL medför ofta att personen får en betydande nedsättning av både den 

fysiska och sociala förmågan att utföra aktiviteter i det vardagliga livet. Sjukdomen kan ge en 

oförmåga att fortsätta med tidigare intressen som är fysiskt krävande (exempelvis promenader 

med andra, dans, jakt, svampplockning). Personen kan dra sig undan olika aktiviteter på grund 

av den nedsatta funktionsförmågan, stresskänsligheten och osäkerheten för hur man ska klara 

av att utföra dessa aktiviteter. Det blir svårt att överhuvudtaget planera saker och man drar sig 

undan social samvaro (Svensk lungmedicinsk förening, 2006). En studie av Chan (2004) visar 

att KOL påverkar engagemang i aktivitet i negativ riktning. I den inledande fasen av 
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sjukdomen fortsatte personerna att utföra de aktiviteter som de tidigare normalt brukade 

utföra. Vid ett senare skede i sjukdomsförloppet insåg personerna att deras utförande av 

aktiviteterna försämrades. Samtliga dagliga aktiviteterna påverkades vilket resulterade i att de 

blev deprimerade. 

 

Enligt Kielhofner (2004) är alla människor aktiva varelser i grunden. Aktivitet kan ge 

individen fysisk, psykisk och social tillfredställelse och kan härledas till människors 

välbefinnande. Enligt Kielhofner (2002) påverkas aktivitetsutförandet av olika komponenter 

som kan öka eller minska motivationen för en aktivitet. Viljesystemet, som innefattar 

personens uppfattning om den egna psykiska, fysiska förmågor, intresse och värderingar. 

Vänjandesystemet, innefattar personens roller och vanor, vilket innebär vilken roll individen 

innehar och vad, när och hur man utför en vana. Utförandesystemet, består av ett interagerade 

av fysiska, kognitiva och sociala färdigheter. Alla dessa komponenter påverkas av den fysiska 

och sociala miljön. Den fysiska miljön innebär naturlig miljö t ex naturen och fabricerande 

miljö t ex möbler. Den sociala miljön innebär sociala grupperingar. Den fysiska och sociala 

miljön är sammanvävd i vardagen och skapar platser för aktiviteter. Fysiska och sociala 

miljön kan både möjliggöra eller ge begränsningar för aktivitetsutförandet. Canadian Modell 

Of Performance (CMOP) förklarar begreppet aktivitet som personens dagliga aktiviteter, 

produktivitet och arbete. Utförandet av aktivitet ses som en företeelse baserad på erfarenheter 

och påverkas av individens roller och dess omgivning. Att utföra aktiviteter är karaktäriskt för 

människor oavsett ålder, kön eller aktivitetsbegränsning (Canadian Association of 

Occupationa Therapist [CAOT], 2002). Ett annat sätt att beskriva aktivitet kommer fram i 

International Classification of Functional disability and health (ICF) som klassificerar 

aktivitet som en persons genomförande av en handling och det står som grund för det 

individuella perspektivet på funktionstillståndet. ICF klassificerar delaktighet där det beskrivs 

som en persons engagemang i en livssituation och det representerar det sociala perspektivet av 

funktionstillståndet (Socialstyrelsen, 2003). Enligt Law (2002) är delaktigheten i en aktivitet 

att det ska kännas meningsfullt och att det bör finnas en känsla av val eller kontroll över 

aktiviteten och en stödjande miljö. Detta för att skapa en känsla av utmaning, kunskap och 

skicklighet över att utföra aktiviteter. 

 

Aktivitetsområden som arbetsterapeuten arbetar med är fritid, dagliga aktiviteter och arbete. 

Fritid är aktiviteter som vi gör för vår egen skull. Dagliga aktiviteter är uppgifter som vi gör 

för att ta hand om oss själva, som till exempel personlig vård, städa, betala räkningar och 
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handla. Arbete är produktiva aktiviteter som antingen kan vara betalda eller obetalda, det som 

tillgodoser service till andra samt att delta i utbildning. Fritid, dagliga aktiviteter och arbete 

interagerar med varandra i det dagliga livet. Det är viktigt att det finns en balans mellan dessa 

tre områden om balans saknas kan detta resultera i ohälsa (American Association of 

Occupational Therapist [AOTA], 2002; CAOT, 2002; Kielhofner, 2004). Enligt Kielhofner 

(2002) arbetar arbetsterapeuten med att bibehålla, kompensera, återställa och/eller utveckla 

individens förmågor. Enligt Haglund & Henriksson (1995) räcker det inte för arbetsterapeuten 

att veta det klienten kan eller inte kan när de utför en aktivitet, man måste också vara 

införstådd med att klienten har olika värderingar om hur aktiviteter ska utföras. En aktivitet 

utförs vanligtvis för att uppnå ett resultat eller ett mål, men målet kan även vara att bara utföra 

en aktivitet för nöjes skull.  

 

Arbetsterapeuten är en av flera professioner som har en roll i KOL rehabiliteringen och deras 

insatser kan bidra till en förbättring av klientens delaktighet i daglig aktivitet (Socialstyrelsen, 

2003). En arbetsterapeut arbetar med personer som har KOL genom att klienten får prioritera 

och planera sina aktiviteter detta i syfte att bli medveten om att lära sig använda 

energibesparande metoder och klara ADL-personlig vård på ett tillfredsställande sätt. Vidare 

kan arbetsterapeuten vara behjälplig med att utforma förändringar av den fysiska miljön för 

att få en acceptabel boende- fritids- och arbetssituation och hjälpmedelsinsatser 

(Socialstyrelsen, 2004; SBU 2000; Ferraro Doherty, 2003). Arbetsterapeutiska interventioner, 

som energisbesparande åtgärder kan göra att personer med KOL förbättrar sitt utförande i 

vardagliga aktiviteter. Att kombinera ADL – träning och lungrehabilitering förbättrar 

resultatet i rehabiliteringen för flertalet personer med KOL (Lorenzi, Cilione, Rizzardi, 

Furino, Bellantone, Lugli & Clini, 2004; Bendstrup, Ingemann, Jensen, Holm & Bengtsson, 

1997; Chan, 2004). 

 

Efter litteraturgenomgången framkommer det att personer med KOL upplever en nedsättning 

av aktivitetsförmågan till följd av sin sjukdom. Litteraturgenomgången visade även att det 

fanns få studier som är gjorda relaterade till personer som har KOL och deras erfarenheter om 

vardagliga aktiviteter. Därför var syftet med denna studie att beskriva erfarenheter av 

delaktighet i vardagliga aktiviteter hos personer med KOL utifrån deras perspektiv.  
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Metod  
Design  

Med utgångspunkt från syftet att beskriva erfarenheter av delaktighet i vardagliga aktiviteter 

hos personer med KOL valde författarna en kvalitativ metod för datainsamling och analys. 

Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer för att på bästa sätt få fram deltagarnas 

erfarenheter. Enligt Kvale (1997) är en kvalitativ intervju särkskild lämplig när syftet är att få 

fram människors erfarenheter och livsvärld genom deras berättelser. Materialet analyserades 

med stöd av en kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). Denna metod 

är lämplig för att analysera informanters erfarenheter.  

 

Undersökningsgrupp 

Inklusionskriterierna för personerna som skulle ingå i studien var att de ska ha fått diagnosen 

KOL och ha svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter. Undersökningsgruppen bestod av sex 

kvinnor i södra Norrland. Kvinnorna var ålderspensionärer, förtidspensionärer eller 

sjukskrivna. Av dessa var två ensamstående och de andra fyra hade sambo eller var gifta. Ett 

ändamålsenligt urval har tillämpas, där det ställs vissa kriterier på den som ska bli intervjuad 

utifrån syftet (Holloway & Wheeler 2002).  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen har genomförts med hjälp av en halvstrukturerad intervju. Grunden till 

intervjuerna var en intervjuguide (Bilaga 1) som enligt Holloway och Wheeler (2002) är ett 

bra sätt för att säkerställa att likartad data samlades in från alla deltagarna. Frågorna inriktades 

mot områdena hushållssysslor, morgonrutiner och fritidsintressen. Eftersom författarna har 

liten erfarenhet av att intervjua så tillämpades en halvstrukturerad intervju som enligt Kvale 

(1997) är ett bra sätt för att frågorna kunde anpassas efter de svar författarna fick och var inte 

var bunden till bestämda frågor. Ordningsföljden på frågorna har ändrats för att få fram mer 

av den intervjuades berättelse. Vid första intervjun lade författarna till en frågeställning: är 

det något mer du vill tillägga? Denna frågeställning användes vid alla intervjuer. 

 

Procedur 

Författarna kontaktade ansvarig på Hjärt- och lungsjukas förening i ett län i södra Norrland 

via telefon. Författarna informerade om studiens syfte samt att den ansvarige blev ombedd att 
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skicka ut brev till inledningsvis åtta medlemmar i föreningen efter de kriterier som var 

angivna. Efter överenskommelse att erhålla ytterligare information skickades ett 

informationsbrev (Bilaga 2) till den ansvarige. Tillsammans med informationsbreven 

bifogades missibrev (Bilaga 3) med samtyckesformulär. Brevet till deltagarna innehöll 

information om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, samt att konfidentialitet utlovas, det 

vill säga att inga personer kommer att kunna identifieras i det färdiga arbetet. De personer 

som var intresserad och ville bli kontaktade för att få ytterligare information om studien fyllde 

i det medföljande samtyckesformuläret och skickade det till författarna i det färdigfrankerade 

kuvertet. Det var sex personer som svarade på författarnas förfrågan och de blev kontaktade 

med en eventuell förfrågan om de ville delta i studien. Vid detta tillfälle bokades även tid och 

plats för intervjun. Båda författarna medverkade vid intervjuerna och turades om med att 

utföra intervjuerna och föra anteckningar. Deltagarna informerades om att studien var frivillig 

och att de kunde avbryta deltagandet i intervjun när som helst utan att ange någon anledning. 

Intervjuerna skedde med personligt möte och intervjuerna tog 20-45 min. Samtliga intervjuer 

spelades in på band och skrevs sedan ut i sin helhet. När examensarbetet är godkänt kommer 

banden och de utskrivna intervjutexterna att förstöras. Författarna tillfrågade deltagarna om 

kontakt kunde tas med dem om något behöver klargöras. Det behövde ej tas någon ytterligare 

kontakt med deltagarna.  

 

Analys av data  

Utifrån de nedskrivna intervjutexterna genomfördes en innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2003). Intervjutexterna lästes först igenom flera gånger av författarna var för sig 

för att få en förståelse för helheten. Därefter lästes texten utifrån studiens syfte att beskriva 

erfarenheter av delaktighet i vardagliga aktiviteter hos personer med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. Författarna tog var för sig ut meningsbärande ord eller meningar som relaterade 

till syftet. Efter detta gjorde författarna tillsammans en jämförelse för att se om 

samstämmighet fanns, och det gjorde det. Gemensamt kondenserades meningsbärande 

enheterna och namngavs med koder utifrån studiens syfte. Exempel på koder som framkom ur 

författarnas analysarbete var: avstå och orsaker som bildade kategorin att avstå aktivitet. 

Författarna diskuterade sedan förslag på kategorier, vilket resulterade i tre kategorier som 

motsvarade studiens syfte. De kategorier som bildades var att avstå aktiviteter, att anpassa 

aktiviteter och att be om hjälp i aktiviteter. Tidigt i analysarbetet läste handledaren två av 

intervjutexterna och därefter diskuterades det fortsatta analysarbetet.  
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Etiska övervägande 

Enligt Närvänen (1999) kan det vara svårt för författaren att veta vilka frågor som är känsliga. 

De etiska problem som kan uppstå är att deltagaren kan tycka att det är svårt och 

känslomässigt att prata om sina erfarenheter. Deltagarna fick information innan om att de kan 

avbryta intervjun utan att ange någon anledning. Det finns alltid en risk att deltagaren kan 

känna sig tvingad att vara med i studien. I informationsbrevet står det att studien är frivillig 

och att de kan avbryta när de vill. Nyttan med studien kan vara att deltagaren får delge sina 

erfarenheter. De kan själva börja reflektera över sitt liv på ett positivt sätt. Det kan även vara 

en tillfredställelse att få vara i centrum och få uppmärksamhet. Nyttan för professionen är att 

arbetsterapeuter och studenter kan få ökad kunskap om erfarenheter av delaktighet i 

vardagliga aktiviteter hos personer med KOL. 

 

Resultat  
Resultatet av analysen visade att deltagarna beskrev olika faktorer som påverkade delaktighet 

i vardagliga aktiviteter. Dessa faktorer resulterade i tre kategorier, vilka var: att avstå 

aktivitet, att anpassa aktivitet och att be om hjälp. De aktiviteter som påverkades mest var 

hushållssysslor och fritidsaktiviteter. Deltagarna avstod från aktiviteter på grund av 

funktionsnedsättningar, den fysiska miljön och känslomässiga orsaker. Deltagarna har hittat 

olika lösningar för att kunna utföra de aktiviteter de vill utföra. Det framkom även att 

deltagarna hade olika behov av hjälp och accepterade olika nivåer av hjälp. Kategorierna 

beskrivs mer utförligt nedan. 

 

Att avstå aktiviteter 

I denna kategori beskrev deltagarna sina erfarenheter av att avstå från att utföra vissa 

vardagliga aktiviteter beroende på olika funktionsnedsättningar som är relaterade till deras 

sjukdom. De beskrev även den fysiska miljöns påverkan som hindrade deltagarna att delta i 

aktivitet samt hur den sociala miljön påverkade deras aktivitetsutförande. Deltagarna avstod 

även på grund av känslomässiga orsaker. 

 

Några deltagare beskrev att de avstod från energikrävande aktiviteter på grund av att de inte 

har den fysiska kapaciteten som krävdes för att utföra aktiviteterna. De fysiska 

nedsättningarna som i huvudsak framkom under intervjuerna är andnöd vid fysisk 
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ansträngning, försämrad ork och trötthet. Några av deltagarna beskrev utifrån sina 

erfarenheter att de avstod från att utföra aktiviteten promenad, eftersom att promenera i 

allmänhet är påfrestande för andningen. De är medvetna om hur viktigt det är med motion, 

men avstod ändå. En deltagare uttryckte sig så här: 

 
”Om man får klaga så har jag väldigt besvärligt att gå. 
Jag blir då andfådd/…/ jag skulle vilja promenera det är ju bra 

                  både för det ena och det andra.” 
 

Andra deltagare beskrev att tyngre hushållssysslor som exempelvis att dammsuga var en av 

aktiviteterna de avstod från på grund av den försämrade förmågan. En deltagarens 

erfarenheter av att dammsuga var att hon blev väldigt trött och det ledde till att hon inte hade 

energi till att utföra andra aktiviteter under den dagen.   

 

De fanns faktorer i den fysiska miljön som gjorde att deltagarna avstod från aktiviteter. Dessa 

faktorer kunde exempelvis vara trappor och tunga redskap. Några av deltagarna beskrev att 

aktiviteter där de behövde lyfta tungt gjorde att de avstod från att utföra aktiviteter Dessa 

aktiviteter kunde vara att damma mattor och där beskrev några deltagarna att det var 

påfrestande att lyfta tungt med armarna ovan axelhöjd. Andra omständigheter som gjorde att 

deltagarna avstod från aktivitet var den fysiska utformningen av bostaden. Någon deltagare 

berättade att hon inte kan nyttja hela bostaden då den bestod av två plan som har en trappa 

som skiljer våningsplanen åt eftersom det var för ansträngande att ta sig till övervåningen. 

Några av deltagarna beskrev att klimatet gjorde att de avstod från att resa till varmare länder 

på grund av att det ofta är höga temperaturer där. Likväl beskrev en annan deltagare att 

vintertid i Sverige när det är låga temperaturer avstår deltagaren från att promenera därför att 

hon inte klarade av att vistas utomhus då kylan gjorde att det blev ansträngande för 

andningen.  

 

En annan anledning att avstå aktiviteter var känslomässiga orsaker som några av deltagarna 

har erfarenheter av vid deltagande i sociala aktiviteter. Någon deltagare beskrev att hon 

avstod att följa med på resor tillsammans med andra, där det ingår att de gör utflykter till olika 

platser. Hon uppgav att hon inte kunde hålla samma tempo som de andra och att hon då kände 

sig som en belastning för att de andra resenärerna var tvungen vänta på henne. Detta leder till 

att hon hellre stannade hemma än att följa med på utflykterna. Rädslan för att få andnöd var 

ett annat exempel på att avstå aktiviteter. En av deltagarna berättade att hon avstod sitt 
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fritidsintresse att dansa för att hon var rädd för att hon skulle få svårt att andas. Någon beskrev 

varför hon avstod från att besöka stan så här: 

 
”Jag kan inte gå på stan det orkar jag inte, har inte varit på  
stan  på flera år /.../jag tycker det är så förargligt och att folk  
tittar  på en nä det gör jag inte.” 

 

Att anpassa aktiviteter 

I denna kategori beskrivs att deltagarna hade erfarenheter av att anpassa aktiviteter och 

använda olika strategier för att möjliggöra engagemang i aktiviteter som de var motiverade att 

delta i.  

 

De flesta deltagarna beskrev erfarenheter att på olika sätt hitta lösningar som kan kompensera 

för de funktionsnedsättningar de har och som försvårar deras deltagande i aktivitet. 

Användandet av olika hjälpmedel beskrevs av deltagarna som ett sätt för att kunna utföra 

aktiviteter. Vid promenad beskrev deltagarna att de använde sig av rollator eller spark 

utomhus för att dels ha stöd när de går men även att de kan sätta sig och vila när de känner sig 

trött. Deltagare beskrev även att kundvagnen var ett bra hjälpmedel vid inköp av matvaror, då 

de kunde använda kundvagnen som stöd. Någon av deltagarna uppger att hon såg bilen som 

ett viktigt hjälpmedel för transport eftersom hon då kunde göra sina inköp självständigt.  

 

Samtliga deltagare beskrev att de i vissa aktiviteter delar upp aktiviteten i mindre moment 

eller tar paus för att klara att utföra aktiviteterna. Att dela upp dammsugningen under flera 

dagar genom att ta ett rum i taget är ett exempel som beskrivs. Även att dammtorka delades 

upp genom att göra lite åt gången för att undvika att behöva göra allt på en gång. Samtliga 

deltagare beskriver att de tog paus under aktiviteter som krävde mer ansträngning vilket 

gjorde att de då kunde utföra aktiviteten. Deltagarna beskrev att de gjorde sina vardagliga 

sysslor i sin egen takt och enligt deras kapacitet, exempelvis morgonrutinerna. En av 

deltagarna uttrycker sig så här:  

 
”Jag har inte samma kapacitet som förut, allt tar längre 
tid att utföra. Men jag delar upp sysslorna för att orka med. 
Vid jul höll jag på en vecka med allt julstök.” 

 

Att anpassa sitt arbetssätt utifrån de fysiska nedsättningarna de har var en annan anpassning 

som beskrevs av deltagarna. En deltagare beskrev att hon odlade i krukor istället för att ha ett 
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trädgårdsland. Detta för att den begränsade energin gör att hon inte kunde ta hand om ett helt 

trädgårdsland men hon ville inte sluta med den fritidsaktiviteten utan har istället anpassat sitt 

arbetssätt. Deltagarna ansåg att det var bättre att utföra aktiviteten genom att förändra den än 

inte göra någonting.  

 

Att få hjälp i aktiviteter 

Denna kategori handlar om deltagarnas olika erfarenheter om att behöva be om hjälp. De 

beskrev hur de har ändrat sina vanor när de fick hjälp att utföra vissa aktiviteter. 

 

Deltagarnas erfarenheter var att de hade olika behov av hjälp. Någon deltagare beskrev att hon 

hade svårt att acceptera att hon inte kunde utföra vissa aktiviteter som hon har kunnat göra 

förr. Hon beskrev sin frustration över att hon måste be om hjälp av sin sambo för att utföra 

vissa hushållssysslor som exempelvis att hänga tvätt. En av deltagarna beskrev att hon var van 

att utföra städningen på ett självständigt sätt vilket hon inte kan idag och måste därför förlita 

sig på andra personer. Deltagaren berättade att tillvägagångssättet för att utföra vissa 

aktiviteter var annorlunda än vad hon var van vid. Detta innebar att hon därmed fått ändra sina 

vanor, vilket hon tyckte var svårt att acceptera. En av deltagarna beskrev det så här: 

 
” Det klart att ibland kan man känna, varför 
klarar jag inte av det här. Det är bara att konstatera att så är det. 
Man drar sig in i det längsta för att be om hjälp. Man vill ju klara 
sig själv in i det längsta.”  

 

Några deltagare berättade att de accepterade att få hjälp av sina anhöriga eller andra i deras 

omgivning i de aktiviteter de hade behov av assistans. En deltagare beskrev att en väninna 

gjorde inköpen men att hon skrev vad som behöver inhandlas. Hon uppgav att hon kände sig 

delaktig i aktiviteten även om hon fick hjälp med inköpen genom att hon utförde vissa 

moment. Men det framkom att det hade tagit tid både för deltagarna och för deras sambo eller 

make att acceptera att få hjälp. En av deltagarna sa: 

 
”Det går bra att be om hjälp, nu har jag vant mig och  
han också,  från början så var det kämpigt,  
det är inte som att göra något själv.” 

 

Det fanns även deltagare som beskrev att de ännu inte behövde hjälp av någon annan person 

med sina vardagliga aktiviteter. Någon beskrev att hon inom en snar framtid kan komma att 

behöva hjälp av någon för att hon inte kommer att kunna utföra vissa aktiviteter. Hon 
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berättade att hjälpbehovet troligen inte skulle innebära problem för henne då hon har ett bra 

fungerande socialt nätverk som kan hjälpa henne.  

 

Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av delaktighet i vardagliga aktiviteter hos 

personer med KOL. Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet visar på att deltagarna i 

denna studie avstår vissa aktiviteter av olika orsaker. Vidare kom det fram att deltagarna 

använde olika anpassningar för att kunna utföra vissa aktiviteter.  Det framkom även att 

deltagarna var i behov av hjälp i vissa aktiviteter. 

 

I resultatet framkommer att det är olika funktionsnedsättningar som beror på sjukdomen som 

gör att deltagarna avstår från att utföra vissa aktiviteter. Detta stämmer överens med studier 

(Cicutto, Brooks & Hendersen, 2004; Jones, 2001) där resultatet visade att personer som har 

KOL begränsar eller avstår från att utföra fysiskt ansträngande aktiviteter. Orsakerna till detta 

kan vara bristen på energi, andnöd eller rädslan att få andnöd samt trötthet. I en studie av 

Benstrup et.al (1997) framkommer det att motion kan öka möjligheterna att klara mer i de 

dagliga aktiviteterna. Författarna funderar om deltagarnas beskrivning att de avstår från 

promenad kan grunda sig i bristande information från vården om att motion för personer med 

KOL kan göra att de klarar av mer i de dagliga aktiviteterna. Enligt lagen (1998:531) om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område så ska patienten ges individuellt anpassad 

information. En annan orsak kan vara att de inte har tagit tills sig den information de har fått.  

 

I resultatet avspeglades några deltagares erfarenheter att de avstod från att utföra aktiviteter 

när de kände att de inte kunde utföra dem på det sätt som de var vana vid. Författarna frågar 

sig om deltagarna avstår att genomföra vissa aktiviteter där själva utförandet av aktiviteten 

blir förändrad på grund av deras funktionshinder? Detta stämmer överens med Kielhofner 

(2002) som menar att när människan har för vana att utföra aktiviteter på ett visst sätt och det 

förändras av någon anledning, så kan värderingar och uppfattningen om sig själv som aktiv 

varelse förändras mot det negativa.  

 

I resultatet tydliggörs att det finns hinder i den fysiska miljön som exempelvis trappor vilket 

gör att deltagarna avstår från att utföra aktiviteter. Det stämmer överens med Kielhofner 

(2002) som menar att den fysiska miljön kan vara hindrande för aktivitetsutförande. Vidare 
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beskriver Kielhofner (2002) att när den fysiska miljön ger upphov till en individs minskade 

möjligheter att utföra aktivitet kan det leda till förlust av självständighet. Det framgick inte i 

resultatet om deltagarna hade gjort försök till att anpassa miljön för att kunna utföra 

aktiviteterna. Att göra förändringar i miljön skulle kanske kunna bidra till att deltagarna kan 

utföra vissa aktiviteter som exempelvis anpassa bostaden så att endast ett våningsplan behöver 

användas. I resultatet framkommer det att deltagare avstår från att utföra vissa aktiviteter för 

att de inte känner att de är motiverade att delta i aktiviteten fullt ut. Detta stämmer överens 

med Barett & Kielhofner (2003) som skriver att när en aktivitet inte kan utföras på ett sätt 

som personen är van vid så kan känslan för att utföra aktiviteten förändras på ett sätt som gör 

att de inte vill utföra aktiviteten.   

 

Denna studies resultat visar på att några av deltagarna beskriver att sociala aktiviteterna var 

påfrestande därför att de inte kunde hålla samma tempo som de andra och att de kunde känna 

sig iakttagen i vissa situationer. Det stämmer överens med SBU (2000) där de beskriver att 

den ständiga andnöden vid KOL kan göra att personen kan dra sig undan social samvaro, 

vilket kan leda till att personen blir socialt isolerad. I den aktuella studien kände inte några 

deltagare ett stöd från omgivningen och avstod då hellre från att utföra aktiviteten. I en studie 

av Jonsdottir (1997) beskriver deltagarna erfarenheter av att de känner sig uttittade av andra 

när de fick svårt att andas, vilket i sin tur ledde till att de avstod från att utföra aktiviteter i den 

sociala miljön. Författarna anser att deltagarnas erfarenheter i den aktuella studien kan 

härledas till att de blir stigmatiserade av andra människor. Detta stämmer överens med 

Giddens (2001) som beskriver att om en sjukdom uppfattas som ett tecken på vanära eller 

skam, kan de friska ta avstånd från dem som är drabbade av sjukdom.  

 

I resultatet framkommer att deltagarna har olika erfarenheter om att få hjälp av sina anhöriga. 

Det har tagit tid för deltagarna att acceptera att be om hjälp. I en studie om personer med KOL 

av Kanervisto, Kaistila och Paavilainen (2007) framkommer det tar tid för deltagarna i studien 

att acceptera att få hjälp och vara beroende av andra. Kielhofner (2002) menar att när en vana 

förändras krävs det ofta tid för att acceptera förändringen. Det stämmer överens med den 

aktuella studien där det beskrivs att deltagarnas vanor har förändrats och både deltagaren och 

omgivningen måste anpassa sig till den nya situationen. Författarna funderar om de olika 

erfarenheter om att få hjälp kan grund sig i vilken coping strategi deltagarna har. Enligt 

Rydström och Stenström (2000) så kan en individ som konfronteras med svåra känslor som 
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exempelvis vid sjukdom bli tvingad att finna olika psykologiska anpassningsstrategier för att 

hantera och bemästra både kortsiktiga och kanske livslånga svårigheter detta kallas coping.  

  

I den aktuella studien använder några deltagare strategin att anpassa de aktiviteter de vill 

utföra genom olika interventioner som exempelvis att de anpassar aktiviteter på ett sätt som 

passar deras aktivitet. Detta stärks av Hagedorn (1995) som beskriver att anpassa en aktivitet 

innebär att klienten hittar alternativa lösningar för att kunna utföra aktiviteter på ett 

tillfredsställande sätt. Det framkommer även i den aktuella studien att deltagarna delade upp 

aktiviteter i mindre moment, som gjorde att de kunde utföra sina aktiviteter. Detta stärks av en 

studie av Chan (2004) som påvisade att energibesparande åtgärder gjorde att deltagarna i 

studien utförde aktiviteter som de inte deltagit i sedan de blev sjuk. Författarna anser det vara 

intressant att deltagarna hittat olika anpassningar som kan härledas till arbetsterapeutiska 

interventioner. Det framkommer inte i studiens resultat om deltagarna haft kontakt med någon 

arbetsterapeut som har handlett personerna till att göra dessa anpassningar. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet i denna studie visade att det var varierande om 

deltagarna i denna studie hade en begränsad delaktighet i delar av sina dagliga aktiviteter.  

Även visade resultatet på att deltagarna hade skilda erfarenheter om vilka aktiviteter de avstår 

och hur och om de valde att anpassa de aktiviteter de utförde. Författarna anser att studien 

bidrar med en ökad förståelse för de erfarenheter deltagarna i denna studie hade av 

delaktigheten i aktiviteter och även hur viktigt det är för arbetsterapeuten att arbeta 

klientcentrerat (CAOT, 2002). Med detta arbetssätt menar författarna att det är av stor 

betydelse att arbetsterapeuten som träffar dessa klienter bör arbeta med att ta reda på klienten 

aktivitetshistoria och även klientens styrkor och resurser, för att på bästa sätt kunna hjälpa 

klienten. Författarna anser att det vore intressant att forska vidare inom detta område genom 

att även få mäns erfarenheter av delaktighet i vardagliga aktiviteter och att även har fler 

deltagare i studien.  

 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter av vardagliga aktiviteter hos personer 

med KOL. En kvalitativ metod valdes vilket enligt Kvale (1997) är särskild lämpad när syftet 

är att få fram erfarenheter och livsvärld från människors berättelser.   
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Ett ändamålsenligt urval tillämpades som enligt Patton (2002) kan ge en bred och rik 

information och som svarar mot studiens syfte. Deltagarna hade liknande erfarenheter och 

efter sex intervjuer ansåg författarna att mättnad var uppnådd (Holloway & Wheeler, 2002).  

Deltagarna bestod av sex kvinnor om fler deltagare hade deltagit i studien hade författarna 

kunnat få ett djupare material. En brist i studien är enligt författarna att undersökningsgruppen 

begränsades till enbart kvinnor. Det var inte avsikten utifrån de urvalskriterier som sattes upp 

att det endast skulle vara med kvinnor i studien men vid det aktuella tillfället var det bara 

kvinnor som ville medverka. Det kan diskuteras huruvida resultatet blivit annorlunda om män 

hade inkluderas i studien. Författarna tror att de hade kunnat få ett annat resultat.   

 

Författarna valde att använda halvstrukturerad intervjumetod och använda en intervjuguide. 

Kvale (1997) menar att syftet med en kvalitativ studie är att beskriva, förstå och tolka 

erfarenheter hos de personer som blir intervjuad. En intervjuguide tillämpades och enligt 

Holloway och Wheeler (2002) är en intervjuguide bra för att säkerställa att liknande data 

samlas in vid alla intervjutillfällen. I den aktuella studien provades intervjufrågorna på släkt 

och vänner för att testa om frågorna kunde förstås på det sätt som avsågs. Intervjufrågorna 

fick omarbetas ett antal gånger innan författarna var nöjda.  

 

Det faktum att författarna är oerfarna intervjuare kan ha påverkat resultatet negativt. Det 

visade sig att när intervjuerna genomförts och analyserats kom det fram att en del av 

intervjufrågorna hade kunna ställas på ett annat sätt för att bättre kunnat svara på syftet. Att 

ställa följdfrågor på en del svar från deltagarna hade även kunnat ge författarna ett djupare 

material. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att veta hur frågor ska följas upp. Båda författarna 

var närvarande vid intervjuerna, vilket kan vara en fördel för att författarna kunde stötta 

varandra och den som observerade kunde komma med följdfrågor som intervjuaren inte hade 

ställt. Detta kan stärka trovärdigheten av intervjuerna. Samtidigt är det viktigt att var 

medveten om att det kan vara en nackdel att var två intervjuare på grund av att deltagaren kan 

tycka att det känns olustigt och kanske inte gav så utförligare svar som önskades. Detta kan ha 

begränsa studiens resultat. Deltagarna fick själva välja i vilken miljö intervju skulle äga rum, 

vilket kan ha medfört att de gav mer utförliga svar då de befann sig i en miljö de var van vid. 

Intervjuerna spelades in på band. Enligt Kvale (1997) så är inspelning av intervjuer ett bra sätt 

för intervjuare ska kunna fokusera på ämnet och deltagaren samt att ingen information går 

förlorad. 
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Innehållsanalysen genomfördes utifrån Graneheim och Lundman (2004). Författarna anser att 

denna metod är en bra metod som tydligt beskriver hur man ska gå tillväga för att analysera 

en text. Intervjuerna lästes igenom på var sitt håll för att sedan diskutera olikheter och 

likheter. Två intervjuer lämnades till handledaren för att kunna jämföra med en tredje part och 

stärka trovärdigheten i analysen. Författarna anser att det är ett bra sätt att handledaren läser 

intervjuerna och jämföra. Pålitlighet i studien stärktes av att båda författarna vid analysen 

enskilt läste datamaterialet och tog ut meningsbärande ord och meningar. Därefter 

diskuterades och jämfördes de meningsbärande orden och meningarna för att se om 

samstämmighet fanns.  

 

Denna studie är enligt författarna inte generaliserbar då den bara riktar sig mot kvinnors 

erfarenheter av delaktighet av vardagliga aktiviteter och att antalet deltagare endast är sex 

stycken. Men syftet var inte att studien skulle vara generaliserbar utan att få en förståelse för 

personer med KOL och deras erfarenheter av dagliga aktiviteter. 

 

Tillkännagivande 

Författarna vill först rikta ett tack till alla intervjupersoner som deltagit i denna studie. Vi vill 

även rikta ett stort tack till vår handledare Agneta Örhvall för all stöd och hjälp som vi fått 

under examensarbetet.   
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Frågeguide               (Bilaga 1) 
Inleda med att koppla till frågeområden 

1. Vilka sysslor gör du i hemmet? 

    T e x: tvätta, städa, laga mat, handla  

2. Hur tycker du att det går att utföra dessa? 

    Vad är det som går bra alt. dåligt? 

3. Får du hjälp av någon med att utföra dem?  

4. Om ja, på vilket sätt?  

5. Hur tycker du att det är att ta hjälp av andra? 

6. Finns det något som du skulle vilja göra i hemmet men inte gör?  

7. Om ja vilka och vad är orsaken att du inte gör dem?  

Berätta mer? Förtydliga vad du menar? Vad menar du med det? 

 

1. Hur går det för dig att utföra dina morgonrutiner?  

    T ex På- avklädning, tvätta sig, duscha, rakning, kamma sig. 

2. Hur tycker du att det går att utföra dessa? 

    Vad är det som går bra alt. dåligt? 

3. Är det något du behöver hjälp med?  

4. Om ja, vad behöver du hjälp med ? 

5. Hur tycker du det är att behöva ta hjälp av andra? 

Berätta mer? Förtydliga vad du menar? Vad menar du med det? 

 

1. Vika intressen har du? 

2. Har du möjlighet att utföra dem? 

3. Om nej vad är orsaken till att du inte gör dem 

4. Om ja hur tycker du att det går att utföra dessa 

5. Finns det något som du skulle vilja göra på fritiden men inte gör? Om ja vilka och vad är 

orsaken att du inte gör dem? 

Om svaret blir jag har inga intressen. 

5. Vad gör du annars på din fritid? 

6. Hur tycker du att det går att utföra dessa 

7. Finns det något som du skulle vilja göra på fritiden men inte gör? Om ja vilka och vad är 

orsaken att du inte gör dem? 

Berätta mer? Förtydliga vad du menar? Vad menar du med det? 
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Är det något mer du vill tillägga? 
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(Bilaga 2) 

Förfrågan om att förmedla kontakter  

 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanligt förekommande sjukdom i Sverige och 

det beräknas vara en halv miljon människor som är drabbade. Olika studier visar att KOL har 

en påverkan på de vardagliga aktiviteterna på olika sätt. Vi är därför intresserade av att ta del 

av de erfarenheter som dessa personer har av vardagliga aktiviteter. Vår förfrågan är om ni 

kan hjälpa oss att komma i kontakt med personer som vill delta i denna studie.  
 

Vi önskar att komma i kontakt med åtta personer som har KOL och är yngre än 65 år samt har 

problem att utföra vardagliga aktiviteter. Om vi vid första utskicket inte får svar från så 

många som vi önskar undrar vi om vi kan kontakta er för en ny förfrågan om ytterligare 

deltagare.   

 

Vi som ska göra studien är två arbetsterapeutstudenter som studerar vid instutionen för 

Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Intervjuerna kommer att ligga till grund för 

examensarbetet på 10 poäng som kommer att vara färdigt till våren. 

 

Vi kommer att kontakta er för att höra om ni kan förmedla dessa brev till åtta personer.  

 

Med vänliga hälsningar 

   

 

Anna Johansson   Åsa Isaksson 
xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx 
Tel. xxx-xxxxxxx   Tel. xxx-xxxxxx, xxx-xxxxxxx 
E-post: annjot-4@student.ltu.se  E-post: asaisa-4@student.ltu.se  
 
Handledare: Agneta Öhrvall 
Universitetsadjunkt  
Tel: vx xxxx-xxxxxx 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå 
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(Bilaga 3) 
Förfrågan om medverkan i studie 
 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanligt förekommande sjukdom i Sverige och 
det beräknas vara en halv miljon människor som är drabbade. Olika studier visar att KOL har 
en påverkan på de vardagliga aktiviteterna på olika sätt. De vardagliga aktiviteter vi menar är 
exempelvis olika uppgifter vi gör i hemmet som inköp, matlagning ect. samt arbete fritid 
Syftet med denna studie är att beskriva erfarenheter av delaktighet i vardagliga aktiviteter hos 
personer med KOL. Vi vill därför komma i kontakt med personer som har KOL och är yngre 
än 65 år samt har något problem med att utföra vardagliga aktiviteter. 
 
Vår förfrågan till dig är om Du vill bli kontaktad av oss för att eventuellt delta i studien. 
Väljer du att tacka ja så innebär det att vi med ett personligt möte kommer att intervjua dig. 
Du bestämmer själv tid och plats för intervjun som beräknas ta ca 30- 45 min. Intervjun 
kommer att spelas in på band för att vi efteråt ska kunna skriva ned allt ordagrant. All data 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att Du inte kommer att kunna bli 
identifierad i studien. De är endast vi och vår handledare som har tillgång till data. Banden 
kommer att hållas inlåsta och efter att examensarbetet är godkänt kommer banden och de 
utskrivna intervjutexterna att förstöras. Ditt deltagande är frivilligt och Du kan avbryta när Du 
vill utan att ange någon anledning.  
 
Vi som ska göra studien är två arbetsterapeutstudenter som studerar vid instutionen för 
Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Intervjuerna kommer att ligga till grund för 
examensarbetet på 10 poäng som kommer att vara färdigt till våren. 
 
Studien kommer att finnas tillgänglig för läsning från juni 2007 via Universitetsbiblioteket 
hemsida http://www.ltu.se/depts/lib/ under länken ”Universitetets publikationer” . 
 
Om du har några frågor få du gärna kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
    
 
 
 
Anna Johansson   Åsa Isaksson 
xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx  xxxxxxxx 
Tel. xxx-xxxxxxxx   Tel. xxx.xxxxxx, xxx-xxxxxxx 
E-post: annjot-4@student.ltu.se  E-post: asaisa-4@student.ltu.se  
 
Handledare: Agneta Öhrvall 
Tel: vx xxxx-xxxxxx 
Universitetsadjunkt  
Institution för hälsovetenskap 
Luleå 
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SVARSTALONG 
 
 
Om du är intresserad av att bli kontaktad för att eventuellt delta i studien så skickar du tillbaka 
denna svarstalong. 
………………………………………………………………………………………………....... 
           
Namn:…………………………... 
 
Adress:………………………….. 
 
Telefon nummer:……………….. 
 
Underskrift:…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


