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Abstrakt 
  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av 
att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. För att få en fördjupad 
förståelse har tjugotvå vetenskapliga artiklar studerats, tio artiklar svarade 
mot syftet och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Analysen 
resulterade i fem kategorier; Att leva i en främmande kropp som blivit trött 
och utmattad, att se framtiden som ett problem och känna oro och osäkerhet, 
att vara annorlunda, ensam och isolerad, att kämpa för varje andetag och 
vara rädd att kvävas samt att acceptera sjukdomen och leva ett förändrat liv. 
Resultatet visar att människor med KOL inte kunde lita på att kroppen 
skulle prestera som väntat eller önskat. Framtiden kändes oviss och var svår 
att planera. Känslan av att vara annorlunda gjorde att människorna drog sig 
undan socialt och isolerade sig. Under attacker av andnöd var människorna 
rädda för att kvävas. De personer som lärt sig acceptera sjukdomen 
upplevde att de hade kontroll över sitt liv, de upplevde livskvalitet. En 
fördjupad förståelse av resultatet innebär att människor med KOL kan ha 
behov av att mötas med förståelse och acceptans samt få stöd.  
 
Nyckelord: leva med KOL, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, 
utmattning, isolering, kontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sjukdomspanoramat har förändrats i västvärlden under 1900-talet med en minskning av 

akuta infektionssjukdomar och en ökning av långvariga obotliga sjukdomar. Detta har 

föranlett ett växande intresse inom medicinen för hela den sjuka människan och hennes 

livssituation. Från att tidigare huvudsakligen haft ett så kallat utifrånperspektiv med 

sjukrollen och sjukbeteendet i fokus har intresset alltmer övergått till ett 

inifrånperspektiv med fokus på människans egen erfarenhet av att leva med kronisk 

sjukdom (Hansson-Scherman, 1994).  

 

Kroniska sjukdomar är sjukdomar att leva med enligt Hansson-Scherman (1994) till 

skillnad från de tidigare dominerande akuta infektionssjukdomarna som man blev fri 

från antingen genom död eller tillfrisknande, även om sviter kunde följa efter 

tillfrisknandet. Kronisk sjukdom inkräktar på livet och kräver ofta genomgripande 

förändringar av levnadssättet. Det innebär ett hot mot självet och identiteten och den 

som är kroniskt sjuk känner ofta främlingskap i nuet och ovisshet inför framtiden. 

Föreställningar och handlingar som tidigare tagits för givna och förklaringar som 

tidigare använts, fungerar inte längre. Sociala relationer förändras, likaså förmågan att 

mobilisera resurser. Kroniska sjukdomar orsakar inte bara fysiskt lidande utan även oro 

och sorg. Hela livssituationen förändras. Ett gemensamt drag hos många kroniska 

sjukdomar är att de leder till begränsade möjligheter att leva det liv man skulle vilja leva 

(Hansson-Scherman, 1994).  

 

Upplevelsen av hur kroppen förändras hos människor som lever med kronisk sjukdom 

framställs ofta som en känsla av att kroppen sviker. Aktiviteter som tidigare gick lätt 

blir ansträngande. Innan sjukdomen togs det för givet att kroppen skulle fungera och 

ofta jämförs den nuvarande kroppen med hur den var tidigare. Sjukdomen kontrollerar 

hela livet, jobbet, fritiden och umgänget. Den sjuke måste ändra sina personliga mål så 

att de stämmer överens med den minskade kapacitet som sjukdomen medfört. Han/hon 

prioriterar vad som är viktigt på ett nytt sätt, och i bästa fall, anpassar sig till kroppens 

och själens förändring (Charmaz, 1995).  

 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en kronisk inflammatorisk sjukdom där 

tobaksröken är den helt dominerande utlösande faktorn, men även vissa yrkesmässiga 

exponeringar, som damm, rök och gaser, kan bidra (SBU, 2000, s.8). Luftflödeshindret i 

luftrören är kroniskt och leder till en fortskridande nedsättning av andningsförmågan. 



Akuta försämringar som leder till akutbesök och sjukhus- inläggningar är vanliga. I sena 

stadier av sjukdomen tillkommer försämrad syresättning och andningssvikt som ofta 

leder till döden (SBU, 2000, s.57). Aktuella svenska och finska undersökningar visar att 

bland de rökare som uppnår hög ålder har nästan hälften utvecklat KOL. Nittio procent 

av patienter med emfysem är rökare. År 1996 var KOL den femte vanligaste 

dödsorsaken i hela världen, den förväntas stiga till tredje plats i början av 2000-talet. 

Insikten växer nu om att avancerad KOL inte bara innebär en kraftigt nedsatt 

lungkapacitet utan att sjukdomen också får många andra medicinska konsekvenser, 

såsom undernäring, muskelsvaghet, inkontinens och benskörhet (SBU, 2000, s.49). 

 

Förutom de fysiska aspekterna av sjukdomsprocessen finns även de känslomässiga 

aspekterna. Dessa innebär för den enskilde en ständigt pågående process där känslor 

som följer sjukdomen bearbetas. KOL innebär att leva med ett osynligt handikapp som 

möter föga förståelse hos omgivningen (SBU, 2000, s.50). Att leva med KOL innebär 

att skilja sig från mängden. De synliga- och osynliga komponenterna i sjukdomen 

påverkar individens dagliga liv och innebär en känsla av att leva med stigma. Stigma är 

ett grekiskt ord som beskriver tecken som antyder att något skiljer sig från det ordinära, 

något som av andra uppfattas som dåligt hos personen (Joachim & Acorn, 2000). 

Kopplingen till rökning gör att många uppfattar sjukdomen KOL som självförvållad och 

socialt stigmatiserande (SBU, 2000, s.50). KOL kan till exempel upplevas 

stigmatiserande ute i samhället men kan i en patientförening vara det som ger social 

acceptans (Hansson-Scherman, 1994).  

 

Enligt Jones (2001) är det vanligt att människor med KOL utesluter aktiviteter eftersom 

hon/han vet att ansträngningen kommer att framkalla andnöd. Detta kan i sin tur leda till 

livsrestriktioner som begränsar det dagliga livet alltmer. För människan som lever med 

KOL innebär det inskränkningar i såväl det yrkesmässiga livet som socialt och i 

familjelivet. För några kan detta resultera i känslor av skuld för den börda de antar att de 

lägger på sin familj. Det kan även leda till frustration, ilska eller depression som en följd 

av deras egen dåliga hälsa och sin förlust av oberoende (Jones, 2001).  

 

Van Schayck (1997) påpekar att mycket skrivits om begreppet livskvalitet under det 

senaste decenniet. Hälsorelaterad livskvalitet är ofta formulerad som den subjektiva 

upplevelsens kraft sjukdomen har på den enskildes livskvalitet. Begreppet används för 



att försöka ge en bild av hur människor upplever att leva med sin sjukdom och huruvida 

de påfrestningar sjukdomen för med sig påverkar människans totala livskvalitet (Van 

Schayck, 1997).  

 

I mötet med vården förväntar sig människor att få stöd och hjälp att förbättra sin 

livssituation. För att kunna hjälpa en annan människa måste den som vårdar visserligen 

ha mer kunskap än den sjuke, men först och främst förstå det hon/han förstår. För att få 

fördjupad kunskap och större insikt i den sjuka människans situation var syftet med 

denna litteraturstudie att beskriva människors upplevelse av att leva med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom.   

 
 

Metod 
Litteratursökning 

Studien baserar sig på internationella vetenskapliga tidskrifter. Artikelsökning och urval 

gjordes via databaserna Medline och Cinahl. Endast vetenskaplig litteratur med ett 

inifrånperspektiv där människans subjektiva upplevelser återges har använts då denna 

litteraturstudie avser att beskriva människans upplevelse av att leva med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom. Artiklarnas publiceringsår begränsades mellan åren 1993-2001. 

De sökord som användes var chronic obstructive pulmonary disease, experience, living 

with och nursing. För att erhålla en förståelse har vetenskapliga artiklar studerats 

(n=22), i resultatet har (n=10) artiklar som svarade mot syftet analyserats (Tabell 1). 

 

Analys 

De vetenskapliga artiklarna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Manifest ansats innebär en strävan att beskriva innehållet utan att göra 

egna tolkningar (Downe-Wamboldt, 1992). Denna metod kan användas med sådant 

material som dagböcker, brev, samtal, böcker, artiklar och vid andra språkliga uttryck. 

Förfarandet används för att analysera människors kommunikation i nedskrivna texter 

(Polit & Hungler, 1999, s.195). Analysmetoden används för att bringa systematisk och 

objektiv ordning i en studie. Forskaren vill införskaffa kunskap och förståelse för det 

fenomen som studeras (Sveinsdottir, Lundman & Norberg, 1999). Syftet med metoden 

är att identifiera mönster och skapa en detaljerad och systematisk bild av teman och 

resultat från det nedskrivna materialet. Detta för att frambringa ökad förståelse för det 



människor upplever (Burnard, 1991). Analysarbetet skedde stegvis, inspirerad av 

Burnard (1991) och Sveinsdóttir et al. (1999). Artiklarna (n=10) som motsvarade syftet 

med litteraturstudien (Tabell 1) kom inledningsvis att läsas igenom för att skapa en 

känsla av helheten. Därefter lästes texterna ytterligare en gång. Under denna läsning 

gjordes noteringar vid de textenheter som svarade mot syftet, i det här fallet hur 

människor upplever att leva med KOL. Urvalet av textenheter beskrivs av Downe-

Wamboldt (1992) med en metafor; vad du ser i mörkret beror på var du väljer att rikta 

ljuset. Det är följaktligen syftet som styr urvalet.  

 

Textenheterna, totalt 157 stycken, kondenserades för att finna kärnan i människornas 

upplevelser. De kondenserade textenheterna fördes samman i kategorier baserade på 

likheter och olikheter i dess innehåll. Kategorierna lästes och jämfördes med varandra, 

detta gav idéer om hur kategorierna kunde sammanföras ytterligare. Av de utvalda 

textenheterna skapades och definierades slutligen fem kategorier (Sveinsdóttir et al. 

1999). Originalartiklarna lästes i sin helhet igen och kategorierna jämfördes och 

validerades med texterna (Sveinsdóttir et al. 1999; Burnard, 1991). Därefter skrevs 

resultatet där varje kategori beskrevs med brödtext och illustrerades med citat ur 

originalmaterialet. Studien avslutades med en diskussion och kort sammanfattning av 

resultatet (Burnard, 1991).           
 

Tabell 1 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare, år           Typ av studie    Deltagare             Metod                  Huvudfynd 

 
Berg.  
(1996) 

 
Kvalitativ 

 
4 män 
3 kvinnor 

 
Intervju 
 

 
Patienter med KOL kände sig 
isolerade från den sociala världen 
och de var missnöjda med sin 
livssituation. Relationerna till 
andra människor hade förändrats 
på grund av sjukdomen. 
Bundenheten i hemmet med 
oförmåga att delta i aktiviteter. 
En oförmåga att tala om sin 
sjukdom. Upplevelse av kontroll.

 
Guthrie, Hill och 
Muers.  
(2001) 

 
Kvalitativ 

 
37 patienter 

 
Intervju 
 

 
Patienterna kände sig “socialt 
osynliga” förutom vid den akuta 
fasen av sin sjukdom som krävde 
omedelbart omhändertagande 
och vård. 

 

 

 



Tabell 1 (forts.) Översikt av artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare, år           Typ av studie    Deltagare             Metod                  Huvudfynd 

 
Jonsdottir.  
(1998) 

 
Kvalitativ 

 
6 män 
4 kvinnor 

 
Intervju 
 

 
Deltagarna beskrev ett 
livsmönster av isolering och 
instängdhet, samt en ökande oro. 
Svårt att uttrycka sig och förhålla 
sig till andra människor. 
Restriktioner i aktiviteter.  

 
Leidy och Haase.  
(1999)           

 
Kvalitativ 

 
6 män 
6 kvinnor 

 
Intervju 
 

 
Fysiska förändringar gör det 
svårt att vara aktiv och utmanar 
både den personliga integriteten, 
känslan av effektivitet och 
kontakter med övriga världen. 

 
McBride. 
(1993) 

 
Kvalitativ 

 
32 patienter 
med KOL  

 
Intervju 
 

 
Acceptans, uthållighet och 
otålighet. Känslan av kontroll 
leder till ett speciellt beteende av 
målmedvetenhet, handling och 
helhet. Till exempel regelbunden 
motion. 

 
Oliver. 
(2001) 

 
Kvalitativ 

 
16 patienter 
med KOL 

 
Intervju 
 

 
Förmågan att känna kontroll över 
sin sjukdom och känna stöd från 
sjukvården var förbunden med 
deras relation till läkaren. 

 
Ream och 
Richardson. 
(1997) 

 
Kvalitiativ  

 
9 cancer 
patienter 
6 KOL 
patienter 

 
Intervju 
 

 
Utmattning är en total upplevelse 
som genomsyrar hela kroppen. 
Liknande känslor framkom i 
båda grupper. Fysiska, psykiska 
och sociala aspekter på 
utmattning.  

 
Ring och 
Danielson.  
(1997) 

 
Kvalitativ 

 
5 män 
5 kvinnor 

 
Intervju 
 

 
Påverkan av att leva med syrgas i 
hemmet; känslor av inskränkthet 
i både tid och rum. Ständig 
hänsyn måste tas till kroppen. Att 
leva i sin egen livsrytm och 
försöka uppskatta livet.   

 
Small och 
Graydon. (1993) 

 
Kvalitativ 

 
14 män 
11 kvinnor 

 
Intervju 

 
Osäkerhet att klara sig efter 
utskrivning från sjukhuset. 
Osäkerhet om framtiden. 
Svårigheter att planera inför 
framtiden. Svårt att sjukdomen är 
så oförutsägbar. 

 
Small och Lamb.  
(1999) 

 
Kvalitativ 
 

 
17 KOL 
patienter 
19 Astma 
patienter 

 
Intervju 
 
 

 
Många likheter  
mellan grupperna. Utmattningen 
är ett komplext fenomen med 
fysiska, psykiska och sociala 
komponenter. En ständigt 
närvarande utmattning som är 
intimt förknippad med 
svårigheten att andas. 
Majoriteten av människor med 
KOL hanterade situationen bra.  



Resultat                                                                                                                                                                

Analysen resulterade i fem kategorier som redovisas i Tabell 2. Kategorierna beskrivs 

därefter i löpande text och illustreras med citat från originalartiklarna. Artiklar ingående 

i varje kategori visas inom parentes. Refererade artiklar redovisas löpande i texten.  

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

 
Att leva i en främmande kropp som blivit trött och utmattad 

Att se framtiden som ett problem och känna oro och osäkerhet 

Att vara annorlunda, ensam och isolerad  

Att kämpa för varje andetag och vara rädd att kvävas 

Att acceptera sjukdomen och leva ett förändrat liv 

 

Att leva i en främmande kropp som blivit trött och utmattad  

Flertalet människor med KOL beskrev känslor av trötthet och utmattning som 

påverkade det dagliga livet i negativ bemärkelse (Berg, 1996; Guthrie, 2001; Jonsdottir, 

1998; Leidy & Haase, 1999; McBride, 1993; Ream & Richardson, 1997; Ring & 

Danielsson, 1997; Small & Lamb, 1999). De talade om att det kändes som att lära sig 

leva i en främmande kropp. Det gick inte längre att lita på att kroppen skulle prestera 

som väntat eller önskat. De sörjde den person de en gång varit och det liv som de hade 

tyckt om, men som sjukdomen med dess trötthet och utmattning helt förändrat (Leidy & 

Haase, 1999; Ream & Richardson, 1997). Känslan av utmattning liknades vid den som 

en frisk människa normalt erfar efter en intensiv fysisk aktivitet. En frisk människa 

återhämtar sig dock efter en stunds vila, medan denna trötthet och utmattning 

framställdes som skarpare och mer kännbar. Den skildrades som mer långdragen och 

svårare att komma till rätta med. Utmattningen kom också efter betydligt mindre 

ansträngning än hos en frisk person, det kunde räcka med att gå från en stol till en annan 

(Ream & Richardson, 1997; Leidy & Haase, 1999; Small & Lamb, 1999). Metaforer 

användes ofta för att beskriva känslan av utmattning. Någon kände det som om 

stoppningen hade tagits ut ur dem, någon annan beskrev känslan vid en 

uppdragningsbar docka där nyckeln gått sönder, eller en leddocka där resåren mist sin 

elasticitet (Ream & Richardson, 1997). Tröttheten och utmattningen beskrevs som en 

total upplevelse som genomsyrade hela kroppen och själen. Den kroppsliga tröttheten 



och utmattningen ledde ofta till känslor av nedstämdhet och själslig trötthet. Det 

beskrevs som en känsla av att vara trött på att vara trött (Jonsdottir, 1998; Leidy & 

Haase, 1999; Ream & Richardson, 1997). 

 
I feel a different person, well I’m sure must be .. I always had a zest 
for life, you know, I always enjoyed life. Now I don’ t really enjoy 
life that much if I am honest with myself. How can I, when I feel 
most of the time sort of down, even if I feel good there is still an 
element of me that is down. (Ream & Rickardson: 1997, s. 49)  
 
It’s like you’ve done something really physical like you know sort 
of walked from here to Brighton, and when you get there, all your 
arms and legs ached and you felt tired, and just wanted to collapse  
and sleep…(Ream & Rickardson: 1997, s. 48) 

 
 

Att se framtiden som ett problem och känna oro och osäkerhet 

Vid sjukdomens början hade människorna med KOL svårt att sätta ord på sina tankar 

om framtiden, men när de hade funderat på det ett tag uttryckte de känslor av oro och 

osäkerhet inför sin framtid (Berg, 1996; Jonsdottir, 1998; McBride, 1993; Oliver, 2001; 

Ream & Richardson, 1997; Ring & Danielson, 1997; Small & Graydon, 1993; Small & 

Lamb, 1999). Flertalet människor var oroliga för hur sjukdomen skulle komma att 

utvecklas och ibland vågade de inte tänka framåt. Några undrade om de överhuvudtaget 

skulle klara av att bo kvar i sina hem och vara självständiga (Ring & Danielson, 1997; 

Small & Graydon, 1993). Det som var gemensamt för alla var att framtiden kändes 

oviss på något sätt. Många kämpade för att öka sin funktionella kapacitet men uttryckte 

besvikelse över att kapaciteten istället sänktes, ofta i samband med akut försämring av 

sjukdomen. Personerna med KOL kunde aldrig veta när och hur sjukdomen skulle 

förvärras eller om dom skulle kunna genomföra det som de planerat. Detta medförde 

känslor av oro och osäkerhet, samt svårigheter att planera för framtiden. I senare stadier 

av sjukdomen var döden ett ständigt närvarande hot som gjorde det omöjligt för dem att 

planera någonting inför framtiden. De talade om att de levde på lånad tid (Ream & 

Richardson, 1997; Small & Graydon, 1993; Jonsdottir, 1998).  

 

My problem is the future. That’s what I think about constantly. 
How I’m going to get along when I get out of the hospital: where 
I’m going when I get out of the hospital? .. In the hospital it’s 
alright. Leaving the hospital is what scares me. If I have to shop or 
something like that .. I don’t know if I could do it .. I feel so 



helpless .. It’s looking after myself, cooking and cleaning, and stuff 
like that. (Small & Graydon: 1993, s. 242) 
 
I don’t feel I can at all plan for the future because I never know 
what this lung disease is going to bring me tomorrow. (Small & 
Graydon: 1993, s. 242) 
 

 

Att vara annorlunda, ensam och isolerad    

Flera av sjukdomens symtom medförde stora inskränkningar i det dagliga livet för 

människorna med KOL. Studier visade även att människor med KOL kände sig 

annorlunda och stigmatiserade. Detta sammantaget ledde till att de drog sig undan 

socialt och isolerade sig i hemmen (Berg, 1996; Guthrie, Hill & Muers, 2001; 

Jonsdottir, 1998; Leidy & Haase, 1999; McBride, 1993; Oliver, 2001; Ream & 

Richardson, 1997; Ring & Danielson, 1997; Small & Graydon, 1993; Small & Lamb, 

1999). Andnöden och beteendet kring detta hade till följd att många kände sig uttittade 

på offentliga platser (Guthrie, Hill & Muers, 2001). I en studie berättade en person hur 

lätt hon blev sårad av andra människors okänslighet. Hon valde därför att vara hemma 

för sig själv (Leidy & Haase, 1999). Människorna upplevde att ingen annan riktigt 

kunde förstå hur de hade det, inte ens de närmaste. Även de som levde tillsammans med 

andra uppgav att de kände sig ensamma, de pratade inte med någon när de kände sig 

nedstämda utan de försökte klara sig själva (Jonsdottir, 1998). Personerna upplevde att 

ingen ville umgås med en sjuk människa och ingen orkade lyssna till deras bekymmer, 

alla hade nog med sitt. Samtidigt tyckte de allra flesta att det var viktigt att ha 

åtminstone en nära relation och om familjemedlemmar eller vänner kom på besök var 

detta deras största glädje (Berg, 1996; Jonsdottir, 1998; Ring & Danielson, 1997). De 

fysiska och psykiska begränsningarna som sjukdomen innebar, ledde till att 

människorna isolerade sig i sina hem. De varken orkade eller ville delta i det sociala 

samlivet längre. Detta livsmönster av ensamhet och isolering hade utvecklats över lång 

tid i samspel med omgivningen. Människorna i studierna upplevde att deras liv hade 

kommit att kretsa kring undvikande av fysiska och psykiska stimuli som kunde 

försämra deras lungsjukdom och därmed deras andning. Detta var deras sätt att överleva 

en extremt svår situation (Guthrie, Hill & Muers, 2001; Jonsdottir, 1998).  

 

It feels like you’re out of place when you go someplace .. They look 
at me like I have two heads. (Leidy & Haase: 1999, s. 73). 



I don’t actually have any close friends. I stick to myself most of the 
time. One guy, we was friends for a long time, years and years. But 
uh, since I ain’t been getting around much we don’t uh you know. 
(Berg: 1996, s.39)  
 
I don’t go out hardly at all now…I’ve had a few bad experiences – 
it really frightens you. You try to slow your breathing down, and 
then I feel dizzy … you feel such a fool, people stare at you. It’s a 
horrible feeling – I don’t go out unless I really have to, just really 
to doctor’s or chemist; and that’s often not as much as once a 
week. (Guthrie, Hill & Muers, 2001, s.197). 

 
 

Att kämpa för varje andetag och vara rädd att kvävas 

Andnöden och rädslan för att kvävas var ett stort inslag i livet hos de allra flesta 

människor med KOL (Guthrie, Hill & Muers, 2001; Jonsdottir, 1998; Leidy & Haase, 

1999; Oliver, 2001; Ring & Danielson, 1997; Small & Lamb, 1999). Gemensamt för de 

flesta var även svårigheten att tala om hur de upplevde att leva med andnöd och hur den 

påverkade deras liv. Metaforer användes därför ofta för att beskriva upplevelserna. En 

människa liknade sin ständiga kamp att få luft vid att ha ett bildäck tryckande på sitt 

bröst utan att kunna göra någonting (Jonsdottir, 1998). En annan uttryckte att det var 

som att försöka andas genom en kudde (Small & Lamb, 1999). Akut andnöd, under vila 

eller under aktivitet, hotade känslan av kontroll och förmågan att hantera sjukdomen. 

Detta var speciellt uttalat när döden verkade förestående eller väldigt uppenbar. 

Osäkerheten över sjukdomens utveckling och de oförutsägbara attackerna av andnöd 

gav människorna rädsla för att just denna attack skulle komma att bli deras sista (Leidy 

& Haase, 1999; Oliver, 2001). Att kämpa för varje andetag förorsakade starka känslor 

av rädsla och osäkerhet. Dessa känslor försvårade andningen ytterligare och det hela 

blev en ond cirkel, som föreföll omöjlig att ta sig ur på egen hand. När andnöden blev 

för intensiv och svår att hantera kom oron och rädslan att bana väg för starka 

skräckkänslor, eftersom personerna då verkligen insåg sin egen dödlighet (Leidy & 

Haase, 1999).  

 
It is like trying to haul air through a pillow or something .. the 
drawing in of breath is taxing, physically. (Small & Lamb: 1999, s. 
472) 
 
When you get shortness of breath, you’re scared .. scared you’re 
gonna take you last breath. (Leidy & Haase: 1999, s. 72) 
 



Anxiety brings on the hyperventilating and then you are getting into 
the shortness of breath. (Small & Lamb: 1999, s. 473) 

 

 

Att acceptera sjukdomen och leva ett förändrat liv.   

I flera studier framkom att många människor hade lärt sig acceptera KOL, sjukdomen 

blev en naturlig del av deras liv (Berg, 1996; Leidy & Haase, 1999; McBride, 1993; 

Oliver, 2001; Ream & Richardson, 1997; Ring & Danielson, 1997; Small & Graydon, 

1993; Small & Lamb, 1999). Det visade sig att två typer av resurser hjälpte 

människorna med KOL att acceptera sin sjukdom. Det ena var psykologiska resurser i 

form av förmåga till positivt tänkande, det andra var resurser i omgivningen som 

innebar socialt stöd samt materiell trygghet. Människorna beskrev hur de lärde sig leva 

på ett annat sätt än tidigare för att anpassa sig till sitt tillstånd. De flesta hade en väldigt 

realistisk syn på sin tillvaro och deras vilja att fortsätta leva gjorde det nödvändigt för 

dem att acceptera sin situation som den var (Berg, 1996; Leidy & Haase, 1999; 

McBride, 1993; Oliver, 2001). Som en konsekvens av detta tvingades personerna att 

ändra attityd och bli mer ödmjuka inför livet. Detta medförde att de kunde uppleva 

livskvalitet och njuta av livet trots sjukdomen (Berg, 1996; Ring & Danielson, 1997). 

Åtskilliga människor uttryckte acceptans över de kroppsliga förändringar som 

sjukdomen orsakat. De lärde känna sina förändrade kroppar och kom att förstå och tyda 

de unika symtom som utlöstes i olika situationer. De satte upp personliga mål och 

försökte på alla sätt behålla någon form av aktivitet. När personerna lyckades uppnå 

sina mål kände de att de gjorde framsteg i kampen mot sjukdomen och detta medförde 

en känsla av att de själva hade kontroll över sina liv (Leidy & Haase, 1999). I sina 

försök att spara energi till de mest angelägna aktiviteterna, valde de omsorgsfullt ut och 

försökte delta i de aktiviteter som de kände mest för. De lärde sig leva inom de gränser 

som sjukdomen medförde (Berg, 1996; Small & Graydon, 1993). 

 
I’ve just come to accept it, to take it like that, on a daily basis. If 
it’s good, it’s good. If it’s bad, you just got to wait for the next day. 
(Leidy & Haase: 1999, s. 72) 
 
I have this affliction, it’s reversible. There ain’t much I can do with 
it. It’s gonna get worse. So until it really gets worse and worse and 
worse I’m gonna enjoy it. That’s it. And I do. Enjoy it. The best I 
can. It’s not gonna keep me down. We want to go to the movie, we 
go to the movie. (Berg: 1996, s. 38)       
 



My condition will improve slightly [with the present treatment] 
stabilize, and then I’ll learn to stay within the limits of my 
condition. Once I get stabilized, I’ll take my time, take it steady. I’ll 
live a nice, quit future life, limited but pleasant. (Small & Graydon: 
1993, s. 243) 
 

 

Diskussion   

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Resultatet visade att hela livssituationen var 

förändrad för människorna med KOL. De kände inte längre igen sin egen kropp och de 

sörjde den person de en gång varit. Människorna kände sig ständigt trötta och 

utmattade, både kroppsligt och själsligt. Ovissheten inför när och hur sjukdomen skulle 

komma att förvärras resulterade i känslor av oro och de hade svårt att planera inför 

framtiden. Andnöden medförde känslor av rädsla för att kvävas och beteendet kring 

andnöden ledde till att människorna kände sig annorlunda och uttittade. De drog sig 

undan socialt och isolerade sig i hemmen. Men trots sjukdomen var det många 

människor som hade kommit att acceptera sin situation. De lärde sig leva ett förändrat 

liv inom de gränser sjukdomen medgav. 

 

I denna litteraturstudie framkom att människorna med KOL upplevde att kroppen och 

själen hade förändrats. De fick lära sig leva i en främmande kropp, som blivit trött och 

utmattad. Även Söderberg, Lundman och Norberg (1999) menar att sjukdomens 

symtom kan upplevas som främmande förnimmelser i kroppen. När människan är frisk, 

tas kroppen för given, men vid sjukdom går det inte längre att förlita sig på att kroppen 

ska fungera som tidigare. Tröttheten och utmattningen beskrevs av människorna med 

KOL som en total upplevelse som påverkade det dagliga livet i negativ bemärkelse. 

Enligt Söderberg, Lundman och Norberg (1999) är utmattning en vanlig upplevelse vid 

kronisk sjukdom. Det är en ständigt närvarande känsla som genomsyrar hela existensen. 

Utmattningen har inte något samband med ansträngning utan kan uppträda efter en hel 

natts sömn.  

 

Människorna med KOL liknade sin utmattning vid den som en frisk person normalt 

erfar efter intensiv fysisk aktivitet. En frisk person återhämtar sig dock efter en stunds 

vila, medan denna utmattning framställdes som skarpare och svårare att komma till rätta 



med. Detta är i överensstämmelse med Söderberg, Lundman och Norberg (2002) som 

menar att kvinnor med kronisk sjukdom upplever och beskriver en annan sorts trötthet 

och utmattning än friska kvinnor. Kvinnor med kronisk sjukdom, fibromyalgi, beskriver 

upplevelsen av utmattning som en alltjämt påträngande känsla av att ha en kropp, 

kroppen känns som en tung börda. Friska kvinnor beskriver sin trötthet och utmattning 

som mer tillfällig. De kan känna sig trötta och utmattade, både kroppsligt och själsligt, 

till exempel när de kommer hem från jobbet. Men efter en stunds vila har de återhämtat 

sig och kan fortsätta med vardagens bestyr. Även Ware (1999) beskriver utmattning hos 

kroniskt sjuka människor som en känsla av att kroppen är tung eller helt tömd på ork. 

Dagliga rutiner, som att duscha, klä på sig och förflytta sig kan komma att bli stora 

prövningar i det dagliga livet. I litteraturstudien framkom att känslorna av utmattning 

var svåra att beskriva för människorna som levde med KOL. De använde därför ofta 

metaforer för att försöka ge en bild av sina upplevelser (Söderberg & Norberg, 1995).  

 

Trendall (2000) menar att vid kronisk sjukdom utlöses utmattningen av sjukdomen och 

dess symtom snarare än av aktivitet och att den knappast försvinner efter sömn, även 

om den kan lindras något genom vila. Trendall hävdar även att utmattning och 

depression har ett samband. Utmattade människor är ofta deprimerade och detta är 

viktigt att känna till i omvårdnaden av den sjuke.   

 

I denna litteraturstudie framkom att människorna med KOL såg framtiden som ett 

problem. De kände oro och osäkerhet eftersom de inte visste vad sjukdomen skulle föra 

med sig. Bowman (2001) definierar oro som en känsla av rädsla, osäkerhet och fruktan 

och oron associeras ofta med någon form av förändring. Att leva med kronisk sjukdom 

innebär stora omställningar i människans liv och det är viktigt att förstå att hot från 

sjukdom orsakar känslomässiga reaktioner. En människa med kronisk sjukdom som inte 

vet exakt hur sjukdomen kommer att utvecklas eller när den kommer att försämras 

känner vanligtvis oro och osäkerhet inför sin framtid. Detta är naturliga reaktioner som 

faktiskt underlättar människans anpassning till kroppens och själens förändring. 

Bowman (2001) menar att känslor är en viktig del av hela den mänskliga existensen och 

de spelar en stor roll i människans anpassning till sjukdom. Det är en viktig uppgift för 

de som jobbar inom vården idag, att hjälpa den kroniskt sjuke att bli medveten om sin 

hälsa och att anpassa sitt liv efter sin förmåga. Genom att identifiera och lyfta fram den 

sjukes känslor, kan interventioner som ger äkta stöd och hjälp planeras. Det kan vara att 



ge information, råd och utbildning, hjälp till självhjälp för att klara av sin vardag, eller 

annan hjälp (Bowman, 2001).  

 

Denna litteraturstudie visade att oron inför nästa attack ständigt fanns närvarande hos 

människorna med KOL, och framtiden tedde sig omöjlig att planera. Enligt Mishel 

(1999) kännetecknas många kroniska sjukdomar av stabilare perioder som abrupt 

avbryts av attacker med försämring. Detta innebär att oron och osäkerheten berör alla 

områden i människans liv när denne drabbas av kronisk sjukdom. Att drabbas av 

kronisk sjukdom och inte längre känna igen sig själv utan tvingas skapa sig en ny 

identitet är en orsak till att människor med kronisk sjukdom känner osäkerhet (Mishel, 

1999).  

 

Enligt Thorne (1999) tvingas människor som lever med en kronisk sjukdom byta roller 

och detta kan leda till själsliga kriser. Det blir en sönderslitning av personens hela 

identitet. Detta påverkar, förutom patienten, även dennes familj och närstående. 

Tidigare outtalade regler och normer inom familjen förändras plötsligt och måste ändras 

för att passa den nya situationen. Fleury, Kimbrell och Kruszewski (1995) menar att när 

en kroniskt sjuk människa märker att hon/han mist sin tidigare roll i familjen kan detta 

leda till oro och osäkerhet gällande framtiden. 

 

Litteraturstudien visade att människor med KOL kände sig annorlunda och 

stigmatiserade. Även om sjukdomen inte syns tydligt utanpå, är det ändå något som gör 

att de känner sig annorlunda, jämfört med resten av världen. Hos den stigmatiserade 

uppstår alltid en känsla av att inte veta vad omgivningen i grund och botten tänker om 

honom/henne. Enligt Michael (1996) är det vanligt att människor med kronisk sjukdom 

känner sig annorlunda och stigmatiserade. Detta kan leda till restriktioner i det dagliga 

livet och i samspelet med andra. Den sjuke drar sig undan och isolerar sig. Han/hon tror 

att andra människor ser honom/henne bara som en sjukdom och inte som en människa 

med en sjukdom. Människorna känner sig många gånger både kroppsligt och själsligt 

isolerade. Föreställningen av att vara annorlunda kan leda till känslor av ensamhet och 

förlust, känslor som tär på självförtroendet (Michael, 1996).  

 

Denna litteraturstudie visade att människor med KOL många gånger kände sig uttittade 

och de skämdes på offentliga platser på grund av andnöden och sitt beteende kring 



detta. Hopps, Pepin, Arseneau, Frechette och Begin (2001) menar att känslor av oro och 

osäkerhet i sociala situationer är den främsta orsaken till att människor med kronisk 

sjukdom drar sig undan, isolerar sig och känner sig ensamma. Ware (1999) knyter 

samman begreppen utmattning och social isolering och menar att människor med 

kronisk sjukdom som upplever utmattning, ofta blir socialt isolerade. Känslan av 

utmattning kan komma när som helst och leder ofta till att människorna måste ställa in 

planerade aktiviteter. Detta medför att vänner och bekanta ledsnar på ständigt inställda 

möten. Efter ett otal gånger kan vännerna tröttna helt och låta relationen ebba ut (Ware, 

1999).  

 

Lindsey (1996) betonar dock vikten av att bibehålla relationer till andra människor samt 

att alltjämt söka nya kontakter. En människa som lever med en kronisk sjukdom får ofta 

en förändrad relation till sig själv, ofta med än bättre självinsikt och djupare kunskap 

om sig själv. Även relationerna till andra människor förändras hos människor med 

kronisk sjukdom. Vissa relationer djupnar och blir mer äkta medan andra relationer inte 

klarar av förändringen som sjukdomen medför och kontakten bryts. Lindsey (1996) 

framhåller även en annan aspekt på relationer, nämligen vikten av balans mellan 

givande och tagande. Detta tycks vara svårt att hantera för många. I studien av Lindsey 

(1996) sade en kvinna med lungsjukdom att hon kände det som om hon alltid behövde 

och fick hjälp av andra. En gång hade hon emellertid haft möjlighet att ordna en 

födelsedagsfest för en väninna och detta hade skänkt henne stor glädje.  

 

Ett sätt att skapa nya kontakter kan vara att träffas i patientgrupper. Jonsdottir, 

Jonsdottir, Steingrimsdottir och Tryggvadottir (2001) framhåller betydelsen av att 

människor med kronisk sjukdom, i detta fall lungsjukdom, träffas i grupp. I dessa 

grupper föreslås de tala med varandra om minnen. Minnesgrupper är speciellt passande 

för äldre människor med KOL eftersom dessa patienter ofta är allvarligt drabbade 

känslomässigt och socialt (Jonsdottir et al. 2001). Det skänker mening hos människan 

att få berätta för andra om sitt liv och sina erfarenheter, tillika att lyssna till andras 

berättelser. Genom att minnas det förflutna får människan hjälp att anpassa sig till livets 

förändringar och skapa en känsla av kontinuitet, integritet och mening. Det är en social 

aktivitet att tala med andra och deltagarna kan ge och få tips av andra i liknande 

situation (Jonsdottir et al. 2001). Den person som leder dessa patientgrupper har en stor 

och betydelsefull roll. Hon/han ska skickligt leda och ordna grupprocessen, skydda den 



svagaste medlemmen i gruppen och locka fram ett villigt deltagande hos var och en i 

gruppen. Jonsdottir et al. (2001) ger följande förslag på ämnen att minnas och tala om i 

grupp; sitt allra första minne, skolåren, barndomen, ungdomen och den första kärleken, 

giftermål, hem och familj, arbete, sjukdom, en minnesvärd fest, besvikelser och kriser.  

 

Denna litteraturstudie visade att människor med KOL upplevde att de kämpade för varje 

andetag. De beskrev hur andnöden medförde rädsla för att kvävas och detta påverkade 

och försvårade andningen ytterligare. Det hela blev en ond cirkel som var omöjlig att 

bryta på egen hand. Detta stämmer väl överens med Bowman (2001) som menar att 

rädslan kan ha en sådan kraft att den kan förlama och förhindra människan som drabbats 

att ta sig ur situationen. Enligt Narsavage (1997) bör människor med 

andningssvårigheter uppmuntras att lära sig kontrollera sin oro. Därigenom lindras 

andnöden något och den onda cirkeln kan brytas. Det finns många metoder som kan 

hjälpa människor med KOL att hantera sin oro vid andnöd. Han/hon kan lära sig någon 

form av avslappningsteknik eller lyssna till meditation på band. Det kan vara bra att 

skriva dagbok om sina upplevelser, detta för att få bättre självkännedom och tillfälle till 

närmare kontakt med sina känslor (Narsavage, 1997).  

 

White, Richter och Fry (1992) menar att när händelser i livet blir alltför överväldigande 

eller hotande, har människan en benägenhet att uppfatta situationen som om den var 

utom deras kontroll. När hälsan börjar svikta kan därför sjukdomen uppfattas som 

utanför den egna kontrollen. Det är därför viktigt att människor med sjukdom och deras 

närstående får det stöd som de är i behov av, för att uppnå en känsla av kontroll. Enligt 

Michael (1996) är det viktigt att lyssna till den enskilda människans berättelse för att få 

ett inifrånperspektiv av hans/hennes livssituation. Därmed skapas en möjlighet att förstå 

hur han/hon verkligen har det. Människan med kronisk sjukdom kan vara i behov av 

stöd och hjälp för att lära sig acceptera sjukdomen. Detta kan innebära hjälp att inse de 

förluster som sjukdomen medför, hjälp att förstå sina ständigt växlande känslor samt att 

göra förändringar och behålla kontrollen över ett förändrat, och för den sjuke, 

främmande liv. Enligt Yuet, Alexander och Chun (2002) har människor med KOL 

behov av att mötas med förståelse och acceptans, samt få stöd och uppmuntran. Detta 

för att de själva ska få lättare att acceptera och lära känna sin sjukdom och därigenom 

uppleva att de har kontroll över sitt liv.  



Denna litteraturstudie visade att många människor med KOL hade kommit att acceptera 

sjukdomen. De lärde sig leva ett förändrat liv och de upplevde att de hade kontroll över 

sina liv. Livet handlar enligt Michael (1996) om förändring, från födseln och ända fram 

till vår död ställs vi inför ständiga förändringar (Michael, 1996). Kronisk sjukdom är en 

oväntad och oönskad förändring, som dessutom ibland tvingar människor att inse sin 

egen dödlighet. Människor med kronisk sjukdom och deras familjer måste förändra sina 

liv för att kunna möta de krav och konsekvenser som sjukdomen medför (Michael, 

1996). Att genomföra förändringar betyder att ge upp gamla vanor och ersätta dem med 

nya rutiner som ständigt påminner om sjukdomen. Många gånger ställs människorna 

inför dilemman, de vill gärna behålla sin identitet och självbild men ändå möta de krav 

som sjukdomen ställer. Ibland tvingas de välja mellan det som ger dem känslomässig 

tillfredsställelse eller det som är bäst för att hålla sjukdomen i schack (Michael, 1996).  

 

Litteraturstudien visade att två typer av resurser hjälpte människorna med KOL att 

acceptera sin sjukdom och lära sig leva med den. Det ena var positivt tänkande, det 

andra var social och materiell trygghet. Detta är i överensstämmelse med Lewis (1998) 

som understryker vikten av bland annat dessa resurser. Självkännedom och 

självförtroende, socialt stöd och ekonomisk trygghet är viktiga resurser som kan hjälpa 

den sjuke att acceptera sjukdomen. Även White, Richter och Fry (1992) betonar att 

framförallt socialt stöd en viktig förutsättning för att människan skall lyckas anpassa sig 

till kronisk sjukdom. Ju större det sociala stödet är desto bättre möjlighet har personen 

att anpassa sig till sjukdomen. Enligt Lewis (1998) är det viktigt att den sjuke 

informeras om att acceptans inte är något statiskt som inträffar en gång för alla. 

Acceptans är en process där den sjuke och dennes närstående ofta upplever att de kastas 

mellan hopp och förtvivlan, beroende på framsteg eller bakslag i sjukdomen (Lewis, 

1998).  

 

Enligt Paterson, Russel och Thorne (2001) har många människor med kronisk sjukdom 

lärt sig hantera sin sjukdom genom att experimentera, testa och bli medvetna om hur 

deras kroppar svarar på olika stimuli. Dom lär sig att känna och respektera kroppens 

unika reaktioner vid olika situationer. Människorna med kronisk sjukdom slutar att se 

på sig själva som patienter, utan ser sig som ägare till sina kroppar och experter på vad 

som är bäst just för dem. Michael (1996) menar att människor med kronisk sjukdom 

som är aktivt engagerade i sin vård också upplever att de har kontroll över sina liv. De 



mår psykiskt bättre än de som inte tar aktiv del i planering och genomförande av sin 

vård.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att många människor med KOL upplevde hälsa 

i sitt dagliga liv, trots sjukdomen. Lindsey (1996) menar att människor som har förmåga 

att uppleva hälsa trots sjukdom ofta ser sin sjukdom som ett tillfälle att förändra sitt liv, 

att lära sig något nytt och att växa. Människan söker ny mening med sitt liv utifrån sina 

nya erfarenheter. Känslor av att kunna överträffa sin fysiska kropp samt en djup inre 

känsla av förtröstan påträffas hos många av dessa personer. Glädje och humor, en djup 

vördnad för livet samt en passion att leva spelar också viktiga roller när det gäller 

upplevelsen av hälsa i sjukdom (Lindsey, 1996).  

 

Denna litteraturstudies begränsning ligger i att endast tio vetenskapliga artiklar 

studerats. Om ytterligare artiklar ingått i resultatet hade detta kunnat bli annorlunda. 

Eftersom varje enskild människas upplevelse är unik är det omöjligt att finna en enda 

sanning om hur människor upplever att leva med sjukdom. Detta är inte heller den 

kvalitativa forskningens syfte. Kvalitativ forskning letar gemensamma mönster, men 

även individuella skillnader. Studiens fördelar utifrån ett omvårdnadsperspektiv utgörs 

snarare av att resultatet speglar den subjektiva upplevelsen av att leva med KOL, ett så 

kallat inifrånperspektiv. Enligt Thorne och Paterson (2000) är det viktigt att 

omvårdnadsvetenskapen grundar sig på ett inifrånperspektiv, detta för att försäkra att 

människor behandlas som individer och inte slentrianmässigt eller som objekt. En 

vetskap om människors upplevelser skapar enligt Thorne (1999) ett sammanhang där 

det kan alstras en dynamisk och relevant kunskap som stödjer processen att uppnå 

livskvalitet.  
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