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Abstrakt 

 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom även förkortat KOL, är en progressiv sjukdom 

ofta orsakat av tobaksrökning. KOL är en vanligt förekommande sjukdom hos 

patienter inom vården. Sjukdomen har stor påverkan på personens vardagliga liv 

och påverkar livskvaliteten på ett negativt sätt. En exacerbation är ett 

försämringstillstånd i grundsjukdomen KOL. Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva personers upplevelse av en KOL- exacerbation. Resultatet 

baseras på elva vetenskapliga artiklar hämtade från Pubmed och Cinahl. Dessa 

har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Fyra huvudteman framkom 

genom analysen av de elva artiklarna: Att begränsas av rädsla och bristande ork; 

Att vara maktlös och inte bli tagen på allvar; Att kunskap, kontroll och 

gemenskap ger trygghet; Att känna skuld och skam för att själv orsakat 

sjukdomen. I resultatet framkom att exacerbationer var väldigt påfrestande då 

andnöd skapar stor ångest och oro. Det var även vanligt att känna en maktlöshet 

i sin situation och försämringar i grundsjukdomen innebar en hel del 

begränsningar i vardagen. Personer med kunskap i sin sjukdom hade bättre 

förutsättningar att hantera en excacerbation. Det var viktigt att som 

sjuksköterskan ha en förmåga att se hela människan och göra personen delaktig i 

sin vård och behandling. Sjuksköterskans kunskap och bemötande spelade en 

viktig roll i omvårdnaden genom att skapa trygghet. 

 

Nyckelord: Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, exacerbation, upplevelse, 

omvårdnad, innehållsanalys, kvalitativa studier  
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En kronisk sjukdom innebär en hel del förändringar för den som drabbas. Att tvingas leva 

med kronisk sjukdom påverkar personen både fysiskt och psykiskt och det är vanligt att 

personen känner en stor osäkerhet, oro, rädsla, sorg, förlust och skam. Den osäkerhet som 

många upplever beror ofta inte på själva sjukdomen utan mer på de konsekvenser och de 

förändringar i vardagen som sjukdomen medför (Lundman & Jansson, 2007). Personer som 

lever med kronisk sjukdom upplever ofta känslan av identitetsförlust och en önskan om att 

kunna återgå till det tidigare normala. Sjukdomen tvingar dem att hitta nya sociala roller i 

vardagen. Som sjuksköterska är det därför av stor vikt att känna till och ha förståelse för hur 

personer upplever sin situation gällande dagligt liv med sjukdom, symtom och prioriteringar 

(Townsend, Wyke & Hunt, 2006).  

 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, förkortat KOL, är en progressiv sjukdom där en ständig 

försämring av sjukdomstillstånd sker (Zakrisson & Hägglund, 2009). Obstruktiv lungsjukdom 

består av flera olika nedbrytande processer av lungvävnaden som resulterar i en nedsatt 

lungkapacitet. Det beror bland annat på sekundärt lungemfysem som är en sjuklig process i de 

miljarder lungblåsor där syre och koldioxid utbytet sker. Vid lungemfysem förstörs dessa 

blåsor och den ytan tappar sin förmåga till gas utväxling, vilket ger en nedsatt lungkapacitet. 

Oftast är detta orsakat av tobaksrökning. KOL är icke reversibel och det finns inget som kan 

återfå förlorad lungkapacitet (Leidy, Wilcow, Jones, Murray, Winnette, Howard & Sethi, 

2010). En annan del av kronisk obstruktiv lungsjukdom är kronisk bronkit där bronkialrören 

blir inflammerade och mer infektionskänslig för bakterier eller virus. Kronisk bronkit 

kännetecknas främst av den ökade sekret produktionen och besvär av hosta. Rökning är en 

stor riskfaktor för kronisk bronkit (Wisniewski, 2013). 

 

Socialstyrelsen (2015, s. 194) beskriver att cirka 10 % av befolkningen lider av KOL i 

Sverige. Den vanligaste bakomliggande orsaken till KOL är tobaksrökning. Andra 

riskfaktorer för att utveckla sjukdomen är kemikalier, luftföroreningar från biomassa och 

yrkesdamm (Rabe et al., 2007). KOL innebär ett tillstånd med kronisk inflammation i 

luftvägarna som ger symptom såsom andnöd, hosta och ökad sekretproduktion 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 167).  

 

KOL delas in i fyra stadier, där stadie 1 innebär en lättare luftflödes begränsning där 80% av 

lungkapaciteten fortfarande kvarstår. Symtom i stadium 1 är kronisk hosta och ökad 

sekretproduktion. Symtomen kommer smygande och personen är ofta inte medveten om den 
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något nedsatta lungfunktionen till en början. Stadie 2 innebär måttlig KOL där 

lungkapaciteten kan vara nedsatt upp till 50 %. Personen söker ofta vård i detta stadium för 

besvär av andfåddhet vid fysisk ansträngning, hosta och ökad sekret produktion. I stadie 3 har 

kapaciteten försämras till en lungkapacitet på cirka 30 % vilket ger symtom som ökad 

andfåddhet, trötthet, minskad fysisk ork och upprepade exacerbationer vilket i de flesta fall 

påverkar personens livskvalitet negativt. Det 4:e och sista stadiet innebär en mycket svår KOL 

där kvarstående lungkapacitet ligger under 30 %. Personens livskvalitet är i detta stadium 

märkbart försämrat och en exacerbation kan vara livshotande (Rabe et at., 2007).       

 

KOL-exacerbation beskrivs enklast som en försämring i grundsjukdomen KOL där grund 

symtomen förvärras. Symptom på en exacerbation kan yttra sig genom svårigheter att hosta 

upp sekret, andfåddhet, dyspné, huvudvärk och yrsel (Leidy et al., 2010). KOL-exacerbationer 

kan vara svår diagnostiserade eftersom det är baserade på personens subjektiva upplevelse 

samt den kliniska bilden. Det finns ingen standardiserad riktlinje att gå utifrån för att 

diagnostisera eller bedöma grad av en exacerbation.  Främsta dödsorsaken hos personer som 

avlider på sjukhuset med KOL är genom en akut exacerbation. Ofta uppkommer en 

exacerbation på grund av den redan existerande inflammationen i luftvägarna som gör 

personen mer mottaglig för en infektion som kan utlösa en exacerbation (Flattet, Garin, 

Serratrice, Perrier, Stirnemann  & Carballo, 2017).  Exacerbationer orsakas oftast av bakterier 

men kan även uppkomma på grund av virus. Bestämning kring bakteriell eller virusinfektion 

sker via sputumodling, där sekretet analyseras. Vanligen tas även ett venöst blodprov för att 

bland annat se infektionsparametrar (Bathoorn et al., 2017).  

 

Personer med KOL är vanligt förekommande inom vården och återfinns på många 

vårdavdelningar på sjukhus. Sjukdomen har stor påverkan på personens liv, förutsättningar 

och påverkar livskvaliteten på ett negativt sätt. Det är därför viktigt att som sjuksköterska ha 

förståelse för grundsjukdomen KOL och dess försämringsepisoder vid en exacerbation samt 

ha kunskap för att erbjuda personen verktyg att hantera sin sjukdom (Zakrisson & Hägglund, 

2009).  Som sjuksköterska är det av stor betydelse att skaffa sig kunskap och förståelse för 

personers erfarenheter och behov för att finna omvårdnadsinterventioner då KOL är ett 

sjukdomstillstånd där mycket ångest och oro förekommer.  För personer som lever med KOL 

är samhällets stigmatisering av KOL något som kan leda till förändrad självbild och ge en 

känsla av hopplöshet (Berger, Kapella & Larson, 2011). KOL är en sjukdom som av många 

anses vara självförvållad (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2007). Som sjuksköterska bör det 
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finnas en medvetenhet kring stigmatiseringens effekter och även att vara medveten om egna 

värderingar (Berger et al., 2011). Många förstår sambandet mellan KOL och rökning, medan 

vissa fortfarande hade svårt att acceptera att rökning var den primära orsaken till att de 

drabbats av KOL och skyllde mer diffusa symptom som trötthet och viktnedgång på åldrandet 

(Stridsman et al., 2014)  

 

Målet med denna studie var att få en ökad förståelse för personers upplevelse av en KOL-

exacerbation. Fokus i denna studie ligger inte enbart på den akuta exacerbationen där dyspné 

är främsta symtomet och ofta leder till sjukhusvård, utan även försämringar som en 

excacerbation i sjukdomen KOL på sikt kan leda till och hur det påverkar personens dagliga 

liv. Upplevelsen är för personen individuell men önskan var att få en helhetsförståelse ur ett 

patientperspektiv. Genom att inhämta kunskap kring KOL-exacerbationer kan sjuksköterskor 

få en ökad förståelse för personens situation och ge en ökad kunskap om hur personer med 

KOL kan uppleva en exacerbation. Syftet med denna uppsats var därför att beskriva personers 

upplevelse av KOL exacerbation. 

 

Metod  

För att beskriva personers upplevelse av KOL-exacerbation valde vi att genomföra en 

litteraturstudie med ett inifrånperspektiv, med fokus på människors upplevelser. Data består 

av kvalitativa vetenskapliga studier som analyserades genom manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats (Graneheim & Lundman, 2004). Holloway och Wheeler (2010, s. 3) beskriver 

att kvalitativa metoder fokuserar på människors upplevelser, beteenden och känslor. En 

litteraturstudie valdes för att få en djupare förståelse för det ämne som studeras. 

Litteraturstudier kan beskrivas som en genomgång av tidigare befintlig forskning som man 

sedan gör en sammanställning av (Polit & Beck, 2012, s. 93-96, 650-654).  

 

Litteratursökning 

Till att börja med gjordes en pilotsökning för att se till att det fanns tillräckligt med material 

för det tänkta området studien skulle handla om. Information hämtades främst från 

vetenskapliga omvårdnadsartiklar, som hämtats ur databaserna PubMed och Cinahl. I tabell 1 

redovisas artikelsökning som gjorts i PubMed, i tabell 2 artikelsökningen som gjorts i Cinahl. 

De booelska sökoperatorer som använts är OR och AND. Vi har använt oss av svensk ordbok 

för medicinska ämnesord, så kallade Mesh-termer, för att få så korrekta sökord som möjligt. I 

Cinahl betecknas det som Cinahl hedings (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 70- 76). 
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Tillsammans med Mesh-termer har de även kombinerats med enstaka ord via fritext för att få 

ett bredare sök. Sökord som användes var Pulmonary disease, chronic obstructive * COPD 

Experience, Exacerbation of copd *, Disease Progression *, Qualitative *, Qualitative Studies 

*, Attitude to Health *, Acute Disease. Inklusionskriterier var att deltagarna ska ha 

diagnostiserats med KOL, artiklarna ska vara skrivna på Engelska, vara peer-reviewed, 

publicerats mellan åren 2007- 2017 samt finnas tillgängliga i fulltext. Vidare användes inte 

några exklusionskriterier då vi inte ansåg det nödvändigt att skilja studiedeltagarna åt gällande 

kön eller ålder då upplevelsen var det primära. 

 

Tabell 1. Redovisning av systematisk ltteratursökning i pubmed 

Syftet med sökning: Att ta reda på personers upplevelse av KOL excacerbation 

PubMed 2017-08/27 

Begränsningar: Publiceringsdatum: 2007-01/01 - 2017-08/27, languages English, Free full text 

Sök 

nr 

Sökord *) Antal 

träffar 

Antal 

valda 

1 Pulmonary Disease, Chronic 

Obstructive                  

MSH 35468 
 

2 COPD MSH 72386 
 

3 Disease Progression MSH             

  

304929 
 

4 Exacerbation of COPD MSH 5292 
 

5 Experience FT 548943 
 

6 Attitude to Health MSH 462221 
 

7 Qualitative MSH 185198 
 

8 Acute Disease  FT 441027 
 

9 S1 OR S2 
 

72386 
 

10 S8 AND  S4 AND 5 AND 7 
 

19 2 

11 S1 AND S3 AND S6 
 

83 1 

12 S9 AND 5 AND 8 
 

75 1 

     

*MSH- Mesh termer i databasen PubMed. FT = Fritextsökning i PubMed 
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Tabell 2. Redovisning av systematisk litteratursökning i Cinhal 

Syftet med sökning: Att beskriva personers upplevelse av KOL excacerbation 

Cinahl 2017-08/27 

Begränsningar: Publiceringsdatum: 2007-01/01 - 2017-08/27, languages English, Full text, Peer Reviewed 

Sök nr Sökord *) Antal 

träffar 

Antal valda 

1 Pulmonary Disease, Chronic Obstructive                  CH 11664 
 

2 Disease Progression CH 26215 
 

3 Exacerbation of COPD CH 1102 
 

4 Experience FT  177536 
 

5 Qualitative Studies CH 65612 
 

6 S1 AND S3 AND S5 
 

7 1 

7 S21AND S3 AND S4 
 

51 3 

     

*CH = Cinahl headings termer i databasen Cinahl. FT = Fritextsökning i Cinahl 

 

Artiklar som svarade på syftet lästes noga igenom och kvalitets granskades. Genom den 

systematiska sökningen valdes slutligen åtta artiklar. Av de artiklar som valts ut gjordes en 

manuell sökning av artiklarnas referenslista vilket resulterade i att tre artiklar som svarade på 

syftet och uppfyllde inklusionskriterierna och begränsningar valdes ut till studien. Dessa tre 

artiklar kvalitets granskades på samma sätt som övriga artiklar. De elva artiklarna som ingår i 

studien presenteras i tabell 3.  

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna granskades enlig SBU:s (2014) kvalitetsgranskningsmall av kvalitativa studier med 

kvalitativ forskningsmetodik för att kunna bedöma kvalitet och trovärdighet. Först granskades 

artiklarna av båda författarna och sedan gjordes en bedömning av kvaliteten på artiklarna. 

Artiklar av hög och medel kvalitet inkluderades i studien. För att sedan kunna omvandla 

kvalitets graderingen i procent gav vi varje positivt svar ett poäng och ett negativt svar noll 

poäng enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006, s. 95-96). Poängsumman omvandlades 

sedan till procent där 80-100% innebär hög kvalitet, 70-79 % innebär medel kvalitet och 69 
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och mindre innebär en låg kvalitet. Total granskades 13 artiklar, varav 2 valdes bort på grund 

av låg kvalitet.  

 

Tabell 3. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare 

År 

Land  

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd 

 

 

Kvalitet 

Chang, Dai, 

Chien & Chan 

(2016) 

Taiwan  

Kvalitativ 12 män & 2 

kvinnor 

Halvstrukturerad 

intervju/Fenemenolo

gisk analys 

Många deltagare uttryckte stor 

oro och kände sig inlåsta på 

grund av rädsla och andnöd. 

Tre teman som framkom var: 

fångad i en osynlig bur, plågor 

på vintern och strävan efter 

välbefinnande. 

Hög 

Gabriel, 

Raquel, 

Figueiredo, 

Jacóme, Cruz 

& Marques 

(2014) 

Portugal 

  

Kvalitativ 20 patienter & 

20 närstående 

Inviduella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Studien undersökte 

utmaningar och faktorer som 

kan påverka relationen mellan 

KOL patienten och dennes 

närstående. Totalt framkom 11 

teman. 

Medel 

Halding, 

Heggdal  & 

Wahl 

(2011) 

Norge 

 

Kvalitativ 13 män och 5 

kvinnor 

Longitudinell och 

beskrivande. 

Semistrukturade 

intervju, tematisk 

förbestämda teman 

Deltagarna upplevde sig 

diskriminerad av samhället 

som skyllde på deras 

diagnos var rökrelaterad 

och självförvållat. Två 

teman som framkom var: 

Bördan av skuld och 

stigmatisering. 

Hög 

 

Harrison, 

Robertson, 

Apps, 

Steiner, 

Morgan & 

Singh 

(2015) 

 
 

Kvalitativ 6 deltagare Djupintervju/tolknin

gsfenomenologisk 

analys 

Tre teman som framkom var 

“konstruktion av jaget”, 

“förlust av kontroll och kämpa 

för att behålla makten efter en 

akut händelse” och 

”överenskommelse med 

andra” som förkroppsligar 

deltagarnas känslighet och 

respons för interaktioner med 

andra. 

 

Medel 

Jonsdottr & 

Jonsdottr 

(2007) 

 Iceland 

 

 

 

Kvalitativ 7 kvinnor Tolkningsfemenolog

isk analys/ 

semistrukturerade 

intervjuer  

Av studien framkom 

svårigheterna mellan 

lungsjukdomen KOL som styr 

livet hos deltagarna på en 

mycket grundläggande nivå 

och svårigheterna kring 

dilemmat cigarrettrökning. 

 

Hög 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Halding%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20534028
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Heggdal%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20534028
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Heggdal%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20534028
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Wahl%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20534028
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Wahl%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20534028
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Harrison%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25009949
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Singh%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25009949
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Singh%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25009949
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Författare 

År 

Land  

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd 

 

 

Kvalitet 

Jerpseth, 

Dahl, 

Nortvedt & 

Halvorsen 

(2017) 

Norge 

  

 

Kvalitativ 12 

deltagare 

semistrukturerade 

djupintervjuer/herm

eneutiskt 

fenomenologisk 

analys 

Deltagarna beskrev sitt liv 

som oförutsägbart och 

skrämmande. Deltagarna 

levde med en rädsla för 

episoder av de återkommande 

exacerbationerna och det 

beskrev känslor av att leva på 

lånad tid.  

 

Hög 

Korpershok, 

Vervoort, 

Nilssel, 

Trappenbug 

& 

Schuurmas 

(2016) 

Nederländera 

 

 

Kvalitativ 15 deltagare Djupintervjuer, 

halvstrukurerade/ 

Grounded theory  

Studien undersöker hur 

patienterna själv hanterar 

exacerbationer, identifierar 

och undersöker faktorer som 

kan påverka 

Självhanteringsbeteende kring 

exacerbationer. Teman som 

framkom: Acceptans, 

kunskap, erfarenheter kring 

exacerbationer. 

Hög 

Kvangarsnes

Torheim, 

Hole & 

Öhlund 

(2013) 

Norge 

 

  

Kvalitativ 10 deltagare Djupintervju med 

öppna frågor/ 

narrativ analys 

Många patienter kommer inte 

ihåg vad som hänt under den 

akuta fasen. Dom flesta litade 

på sjuksköterskan men 

patienter beskrev också brister 

i vården. Två teman som 

framkom var andfåddhet och 

förtroende/ maktdimension. 

 

Hög 

Sheridan, 

Kenealy, 

Salmon, 

Rea, Raphael 

& Shmidt-

Busby 

(2011) 

Nya Zeeland 

 

  

Kvalitativ 29 deltagare Fördjupade 

intervjuer/ Induktiv 

metod 

De akuta symtomen vid svår 

KOL gav känslor av 

hjälplöshet. Många deltagare 

beskrev även känslor av 

ångest, panik, rädsla, 

frustration, depression och 

social isolering. 

Hög 

Torheim & 

Kvangarses 

(2014) 

Norge  

 

 

 

 

 

Kvalitativ 10 deltagare Halvstrukturerade 

djupgående 

intervjuer/Fenomen

ologisk analys 

Patienters erfarenhet av 

exacerbation karaktäriseras av 

en känsla av att vara fast i en 

livshotande situation där 

vården övertar kontrollen. Tre 

teman som framkom var: 

bevara livets anda, sårbara 

interaktioner och möjlighet till 

bättre hälsa.  

  

Medel 

Williams, 

Harding, 

Ryan & 

Farmer 

(2014) 

England 

Kvalitativ 27 män, 17 

kvinnor 

Kvalitativ 

intervjubaserad. 

Djupa intervjuer 

halvstrukturerad. 

Ljudinspelad 

Denna studie undersökte hur 

patienterna själva identifierar 

en exacerbation i hemmet, 

bedömning av subjektiva och 

kliniska barometrar samt hur 

de hantera detta. 

Medel 

      

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Sheridan%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21509413
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Analys  

Analys av litteratur utfördes med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) metod för 

kvalitativ innehållsanalys. Grundläggande gällande kvalitativ innehållsanalys är att bestämma 

om analysen bör fokuseras på manifest eller latent innehåll. I denna studie har analysering av 

insamlat material skett med hjälp av manifest ansats som innebär att texten analyserats med 

utgångspunkt från det som faktiskt uttrycks i texten och därmed en strävan efter att inga egna 

tolkningar av materialet görs (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

De utvalda artiklarna har grundligt lästs igenom först enskilt av båda författarna för att sedan 

diskutera artiklarna tillsammans för att få en bättre förståelse. Efter läsning av artiklarna 

började vi att plocka ut meningsenheter som svarade mot syftet. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) består meningsenheter av ord, meningar eller stycken som hänför till samma 

centrala betydelse. De utvalda meningsenheterna översattes från engelska till svenska och 

sedan kondenserades de, vilket innebär att storleken minskas men samtidigt bevaras kärnan. 

Meningsenheterna tilldelades sedan sifferkoder för att lättare urskilja insamlat material och 

enklare kunna hitta tillbaka till ursprungskällan (Graneheim & Lundman, 2004). Exempelvis 

kunde sifferkoden vara 1:1, vilket betyder artikel ett och meningsenhet ett.   

 

Efter kondensering av de utvalda meningsenheterna påbörjades kategorisering. 

Kategoriseringen gjordes i flera steg där kondenserade meningsenheter med samma centrala 

betydelse placerades i underkategorier. Det var till en början många underkategorier men 

dessa minskade under processen allt eftersom de kunde föras samman. När vi förenat 

kategorier och kände att vi inte kunde förena fler framkom slutligen fyra kategorier.  

 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver kategorier som kärnan i en kvalitativ 

innehållsanalys där en grupp av innehåll delar en gemensamhet. En kategori innefattar många 

underkategorier och kan beskrivas som textens uppenbara innehåll, genom att bevara kärnan 

och sammanföra underkategorier till en helhet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Resultat 

Resultatet av litteraturstudien bygger på elva artiklar av kvalitativ metod. Under analysen 

framkom fyra kategorier som redovisas i tabell 4. Kategorierna beskriver personers 

upplevelse av KOL exacerbation tagen från brödtext och citat från valda artiklar.  
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Tabell 4. Översikt av kategorier (n=4) 

 

Kategorier 

Att begränsas av rädsla och bristande ork 

Att vara maktlös och inte bli tagen på allvar 

Att kunskap, kontroll och gemenskap ger trygghet 

Att känna skuld och skam för att själv orsakat sjukdomen  

 

 

Att begränsas av rädsla och bristande ork 

Artiklarna beskrev hur KOL och exacerbationer har en negativ inverkan på personers liv där 

andningssvårigheter är främsta orsaken till bristande ork som uppkommer även vid de 

enklaste aktiviteter (Chang, Dai, Chien & Chan 2016; Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz, & 

Marques, 2014; Harrisson, Robertson, Apps, Steiner, Morgan, & Sing, 2015; Korpershoek, 

Sheridan, Kenealy, Salmon, Rea, Raphael, & Schmidt-Busbu, 2011; Vervoort, Nilssel, 

Trappenburg, & Schuurmans, 2016). Gabriel et al. (2014) beskriver hur KOL begränsar och 

påverkar personers vardag till den grad att de längre inte kan gå till jobbet eller utföra fysiska 

aktiviteter i den mån de tidigare är vana vid. Personerna beskriver ofta en frustration och sorg 

över att de tvingats anpassa sitt liv efter sjukdomen eftersom de längre inte kan utföra saker 

det normalt sett orkade med tidigare (Harrisson, et al., 2015; Gabriel et al., 2014). Personerna 

beskriver även en icke övergående tröttheten och ständig brist på energi relaterat till det ökade 

andningsarbetet, att ständigt behöva kämpa för varje andetag är energidränerande (Sheridan et 

al., 2011).  

 

“I used to go hiking before, but I could not go hiking anymore after the exacerbations again 

and again. All I can do is to walk around my house” (Chang et al., 2016, s. 468)  

 

En återkommande beskrivning var att de ofta kände sig mer bundna till hemmet, de uttryckte 

en rädsla för nya exacerbationer som ledde till att de allt mer sällan hälsade på vänner och 

släkt (Chang et al., 2016; Gabriel et al., 2014; Harrisson, Robertson, Apps, Steiner, Morgan, 

& Sing, 2015; Jonsdottir & Jonsdottir, 2007 & Jerpseth, Dahl, Nortvedt, & Halvorsen, 2017 & 

Williams, Hardinge, Ryan, & Farmer, 2014).  De beskrev en förlust av tidigare sociala 

nätverk med ökad isoleringen på grund av rädslan att gå ut, vilket skapade en känsla av 

ensamhet (Chang et al., 2016; Harrisson et al., 2015). En annan rädsla som begränsade deras 
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liv var den att drabbas av annan sjukdom, att smittas av andra eller det kalla vädret som 

medförde känsligare luftvägar, som kunde utlösa en exacerbation (Chang et al., 2016). 

Personerna kände ofta begränsningar på grund av att dom upplevde sig ha en osäker framtid 

vilket gjorde det svårt att kunna planera sitt liv. Personerna med KOL upplevde en försämrad 

livskvalitet med en ständig rädsla för nya exacerbationer vilket medförde att dom inte 

upplevde en stabil vardag (Jerpseth et al., 2017).  

 

“I am just like a withered flower. I have no energy to go outside so I choose not to go 

outside” (Chang et al., 2016, s. 468). 

 

“I am afraid of contracting the flu. In order to avoid contracting the flu, I receive a flu 

vaccine every year and I prefer to stay at home most of the time when the cold weather 

comes” (Chang et al., 2016, s. 469. 

 

Att vara maktlös och inte bli tagen på allvar 

I artiklar beskrev personerna hur KOL kontrollerar deras liv ur många perspektiv, de upplever 

en viss kontrollförlust över sin situation där de själva inte längre kan påverka i den 

utsträckning de själva önskar (Chang et al., 2016; Gabriel et al., 2014; & Jerpseth et al., 2017; 

Jonsdottir & Jonsdottir, 2007). Gabriel et al. (2014) och Jerpseth et al. (2017) beskriver bland 

annat hur personerna i studierna uppgav känslor av maktlöshet kring deras dagliga kamp att 

leva med KOL där upplevelsen om en framtid de inte kan påverka gav känslor av lidande och 

sorg. De beskrev sig maktlös i sin situation att inte kunna påverka andningen, som ofta ledde 

till parallella symptom som ångest och rädsla inför nya exacerbationer (Jerpseth et al., 2017 & 

Sheridan et al., 2011). Efter exacerbationer kände de ofta en stark rädsla inför döden och 

destruktiva tankar fanns alltid nära (Jerpseth et al., 2017). Personerna i studierna beskrev 

rädslor inför döden som främst var relaterade till deras andningssvårigheter och många oroade 

sig för en smärtsam och hemskt död (Chan et al., 2016 & Gabriel et al., 2014). Den största 

oron var oftast den att kvävas till döds medan de kämpade för luft, men det fanns också en 

rädsla inför eventuella komplikationer efter en exacerbation (Chang et al., 2016). 

 

‘I used to enjoy going out dancing. Nowadays I go, but I am not the same person, I feel tired, 

I can only watch the others dancing’.; ‘I wish I could do more things, I wish I could go to 

work but I know that this [disease] will end up with me’ (Gabriel et al., 2014, s. 972). 
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Ångesten över att dö beskrevs inte som den huvudsakliga orsaken till rädslan, utan det 

skrämmande var vägen dit. Tanken av att behöva kvävas till döds plågade många (Jerpseth et 

al., 2017). En person beskrev följande:”I do not think I will live for much longer, but no one 

has told me that my life will soon be over. Death itself is not frightening, but the idea of 

suffocating is. I have tried to ask a physician, but he said that I will be unconscious before I 

die. I do not know how long I have to struggle before I go unconscious” (Jerpseth et al., 2017, 

s. 113).  

 

Torheim och Kvangarsnes (2014) och; Kvangarsnes, Torheim, Hole, och Öhlund (2013) 

beskrev att personer som vårdats för KOL exacerbationer uppgav att det var av stor vikt att bli 

sedd och hörd, att inte tas på allvar ledde till känslor av att vara ovärdig och bortglömd. Att 

inte bli tagen på allvar kunde också skapa en irritation och ilska hos personen, vilket skadade 

relationen mellan vårdpersonal och patienter. Under en akut exacerbation beskrev personerna 

sig själva inte kapabla till beslutsfattande gällande deras behandling, istället lämnades 

beslutsfattandes över åt sjuksköterskan (Kvangarsnes et al., 2013). Under den akuta fasen av 

exacerbationer blev personerna oftast väldigt medtagna, nästintill apatiska och mindes sällan 

vad som hände under det akuta skedet. Det upplevdes som en känsla av maktlöshet att inte 

kunna styra över situationen (Torheim & Kvangarsnes, 2014 & Kvangarsnes et al., 

2013).  Det var också vanligt att under en akut exacerbation känna sig som i en mardröm som 

inte går att kontrollera (Torheim & Kvangarsnes, 2014).  

 

‘They neglected me and ignore what I say’. 

‘It was terrible. I was more or less completely gone’ (Kvangarsnes et al., 2013, s. 3067) 

 

Att kunskap, kontroll och gemenskap ger trygghet 

Jonsdottir och Jonsdottir (2007), Korpershoek et al. (2016), Torheim och Kvangarsnes (2014) 

och Williams et al. (2014) beskriver i sina artiklar att kunskap och kontroll är viktigt för att 

känna trygghet vid en KOL-exacerbation. Torheim och Kvangarsnes (2014) beskriver att 

vårdpersonal med kontroll och goda kunskaper inger förtroende och trygghet. Att kunna lita 

på sjuksköterskan var viktigt för att kunna uppleva trygghet under en akut exacerbation. 

Personer som ingick i studien beskrev att om personal har kontroll på situationen och vet vad 

som ska göras kommer det märkas och inge trygghet för personen. Förtroendet till 

sjuksköterskan kan stärkas genom att sjuksköterskan visar respekt för och ser till de 
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individuella behoven hos varje person. Det ger en känsla av kontroll att få vara delaktig i sin 

vård och i beslutsfattandet (Torheim & Kvangarsnes, 2014). 

 

“That you feel you are in safe hands – that there is control over what is being done and that 

they know what they are doing – this is transferred to the patient if he is conscious enough to 

pick up on it” (Torheim & Kvangarsnes, 2014, s. 743). 

 

Kunskap om sjukdomen och tidiga tecken på försämring var för många personer en säkerhet 

för att själv i tidigt skede kunna lindra en exacerbation. Att själv kunna lindra symtom 

medförde en trygghet (Jonsdottir & Jonsdottir, 2007; Korpershoek et al., 2016; Torheim & 

Kvangarsnes, 2014; Williams et al., 2014). Genom erfarenhet och successiv försämring i 

sjukdomen lärde sig många personer att finna åtgärder som var användbara under en 

exacerbation (Korpershoek et al., 2016; Williams et al., 2014). Åtgärderna kunde exempelvis 

handla om att hitta strategier för att behålla lugnet och hantera andnöden (Torheim & 

Kvangarsnes, 2014). 

 

Att drabbas av en akut exacerbation beskrevs som en mycket hemsk upplevelse och att bli 

lämnad ensam var för många personer ångestfyllt (Torheim & Kvangarsnes, 2014; 

Kvangarsnes et al., 2013). Att låta dörren till rummet stå öppen med vetskap om att 

ringklockan var nära till hands kunde öka tryggheten, bästa var om sjuksköterskan eller annan 

personal hela tiden var närvarande. Att ha möjlighet att larma på personal ledde till en känsla 

av behärskning som ingav trygghet (Torheim & Kvangarsnes, 2014). Att ringklockan var nära 

till hands beskrevs som det viktigaste eftersom det för många personer var det enda sättet att 

få hjälp när de inte kunde förmedla sig via tal (Kvangarsnes et al., 2013). 

 

“[The] most important [thing] to me was the alarm. It had to be with me all the time.… There 

were some nurses who managed to use it to manipulate me – to get some peace, of course – 

and that was scary because I could not talk. My only way of getting help was through that 

alarm” (Kvangarsnes et al., 2013, s. 3067).  

 

Att känna skuld och skam för att själv orsakat sjukdomen 

En återkommande beskrivning i artiklarna var att skuldbelägga sig för själv för att ha 

förorsakat sjukdomen (Halding, Heggdal, & Wahl, 2011; Harrison et al., 2015; Jonsdottir & 

Jonsdottir, 2007; Torheim & Kvangarsnes, 2014; Kvangarsnes et al., 2013).  Många kände en 
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skuld över att de själva orsakat sjukdomen genom rökning (Jonsdottir & Jonsdottir, 2007; 

Halding et al., 2011; Harrisson et al., 2015).  

 

Personerna beskrev att när de vårdades på sjukhus fokuserade vårdpersonalen för mycket på 

rökningen och det medicinska rörande sjukdomen, upplevelsen var att de inte såg hela 

människan vilket upplevdes som ett straff till en självinducerad sjukdom. Ett dåligt 

bemötande från vårdpersonal kunde öka skuldkänslorna och skammen många kände inför sin 

sjukdom (Torheim & Kvangarsnes, 2014). Det fanns även personer som upplevde att det inte 

fick rätt vård på grund av att de själva orsakat sjukdomen (Kvangarsnes et al., 2013). 

 

Harrisson et al. (2015) beskrev att de upplevde en personlig skuld i samband med en 

exacerbation och att personerna även upplevde negativa känslor från andra efter en 

exacerbation som krävt sjukhusvård. Gabriel et al. (2014) beskrev att de drabbade upplevde 

att familjemedlemmar fick offra sitt tidigare liv på grund av att sjukdomen kräver mer 

uppmärksamhet och omsorg relaterat till det progressiva förloppet. Personerna upplevde att 

familjemedlemmarna begränsades bland annat socialt och att det även skapade ett 

känslomässigt lidande på grund av uppoffringar de tvingats göra. Vid en akut exacerbation 

vändes hela livet upp och ner även för familjemedlemmar (Gabriel et al., 2014).  

 

Det var inte ovanligt att personer kände skam och att de inte kunde acceptera sin sjukdom 

(Harrisson et al., 2015; Jonsdottir & Jonsdottir, 2007; korpershoek et al., 2016). Många 

försökte dölja sin sjukdom, i vissa fall för att de skämdes (Korpershoek et al., 2016). För att 

minska skammen och minimera skuldkänslor letade de ofta en ursäkt eller försökte finna 

andra orsaker till sjukdomen (Jonsdottir & Jonsdottir, 2007; Harrisson et al., 

2015).  Skammen kunde göra det svårt att prata om sjukdomen och att acceptera sin sjukdom 

kunde upplevas svårt. Ofta gjorde det för ont att erkänna att rökningen var en orsak till 

sjukdomen (Jonsdottir & Jonsdottir, 2007). 

 

‘‘I worked in an office where we all smoked. And in them days you could smoke at work’’, 

and within the family ‘‘You see my mother suffered with her breathing you know... I mean she 

was 94 when she died’’ (Harrisson et al., 2015, s. 752). 

 

‘It hurts so badly to confess it. It hurts so badly that I cannot confess it.’ (Jonsdottir & 

Jonsdottir, 2007, s. 301). 
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Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av KOL exacerbation. Analysen 

resulterade i fyra kategorier: Att begränsas av rädsla och bristande ork; Att vara maktlös och 

inte bli tagen på allvar; Att kunskap, kontroll och gemenskap ger trygghet; Att känna skuld 

och skam för att själv orsakat sjukdomen.  

 

I resultatet framkom att KOL var väldigt energikrävande och att det oftast inte fanns någon 

ork kvar till att utföra dagliga sysslor eller aktiviteter. Den trötthet som många personer 

upplevde var ständigt närvarande och begränsade personerna även vid enkla aktiviteter. Det 

var en stor frustration att inte kunna utföra vardagliga aktiviteter som tidigare inte varit ett 

besvär. KOL är inte den enda kroniska sjukdomen som medför en konstant trötthet. Olsson, 

Lexell och Söderberg (2005) beskriver att trötthet styr stora delar av vardagen även för 

kvinnor som lever med MS (Multipel Skleros). De beskrev att tröttheten ständigt var 

närvarande och krävde att de planerar sin dag så att energin skulle räcka till. Det uttryckets en 

stor frustration bland kvinnorna att inte längre orka med enkla vardagsaktiviteter som de 

tidigare själv utfört. Detta stämmer väl överens med resultatet i vår studie om att trötthet kan 

leda till stora begränsning i vardagen. Kvinnor med MS upplevde att vårdpersonal många 

gånger inte tog deras trötthet på allvar (Olsson et al., 2005). Men det var inte bara tröttheten 

som begränsade personernas liv. Vi kom i vår studie fram till att många kände sig bundna till 

hemmet, mycket på grund av den rädsla många hade inför en ny exacerbation. Moser (2007) 

beskriver liknande upplevelser hos personer som lever med kardiovaskulär sjukdom. De 

kände en ständig oro och rädsla inför dagliga sysslor i vardagen (Moser, 2007). Kärner, 

Tingström, Abrandt-Dahlgren och Bergdahl (2005) beskriver att det var vanligt personer som 

lever med kranskärlssjukdom hellre stannade hemma än att delta i aktiviteter, detta på grund 

av rädslan för att få en hjärtinfarkt. Detta styrker vårt resultat om att rädslan för 

komplikationer leder till begränsningar i vardagen. Vi anser därför att det är viktigt som 

sjuksköterska att uppmärksamma och lindra personers rädsla och oro. Baldacchino (2006) 

beskriver att det är av stor vikt att som sjuksköterska intressera sig för personen, vad personen 

har att säga, lyssna till dennes upplevelser och skapa en bra relation. Det är viktigt att som 

sjuksköterska kunna hantera sina egna övertygelser, våga ta itu med känsliga ämnen samt ha 

en bra självkännedom för att kunna erbjuda en god och rättvis omvårdnad (Baldacchino, 

2006). 
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I resultatets andra kategori framkom hur dyspné var starkt förknippat ångest. Gilman och 

Banzette (2009) beskriver dyspné som en subjektiv känsla som ofta framkallar känslor som 

rädsla, ångest och obehag för personen. Vidare beskrivs i vårt resultat att många i samband 

med andningssvårigheter var rädda för att dö men oftast var det inte själva döden som var den 

huvudsakliga rädslan, utan det var vägen dit. Många oroade sig för en smärtsam död i 

samband med kvävning. Att inte få tillräckligt med luft gav känslor av panik. Liknande 

upplevelser beskrivs av personer som lever med lungcancer där hosta ledde till andnöd och 

lufthunger (Molassiotis et al., 2011). Vidare beskriver Molassiotis et al. (2011) att hostan 

upplevdes vara sjukdomens värsta symtom på grund av att den andnöd som uppstod i 

samband med hosta ledde till panik. Detta gjorde det ännu svårare att få luft och hur mycket 

de än försökte blev det allt svårare att få luft, vilket var väldigt skräckfyllt för personen. Steele 

och Shaver (1992) beskriver att eftersom andningen är en central del för varje individ så kan 

en sjukdom som medför att det blir svårt att upprätthålla en normal andning leda till att 

individen känner en fara för liv och existentiella tankar kan då uppstå. Vi tycker därför att det 

är viktigt att sjuksköterskan har kunskap och kan hjälpa personen på bästa sätt i denna 

ångestladdade situation. Heinzer, Bish och Detwiler (2003) beskriver i sin studie att 

sjuksköterskan på många sätt kan hjälpa personen i detta läge genom att exempelvis andas 

med personen och hjälpa att komma upp i sittande position som underlättar andningen men 

även att skapa en lugn miljö och försöka få personen att slappna av och se till de behov 

personen har. Det var viktigt att uppträda lugnt och inte lämna personen i detta läge. Att som 

sjuksköterska inte tänka sig för kan leda till att andnöden förvärras vilket kan ske genom att 

exempelvis stressa personen eller ställa för många frågor när personen inte kan eller orkar 

svara (Heinzer, Bish & Detwiler, 2003).  

 

Aaron Antonovskys har utvecklat begreppet KASAM, som betyder känsla av sammanhang. 

KASAM består av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Teorin innebär i stort att om individen upplever sin situation begriplig, hanterbar och 

meningsfull och därmed får en hög känsla av sammanhang, så blir individen mer 

motståndskraftig mot yttre stimuli. Dessa tre komponenter är viktiga för att uppleva en god 

hälsa samt möta och handskas med utmaningar i livet och kunna ta sig igenom svåra 

händelser utan att behöva sörja för alltid (Antonovsky, 2005, s.43-51). Vi anser att 

sjuksköterskan kan göra mycket för att stärka personens känsla av sammanhang och därmed 

öka livskvaliteten genom att stärka dessa tre komponenter. Vårt resultat diskuteras därför 

utifrån dessa begrepp.   
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I resultatet beskrivs hur KOL kontrollerar personens liv på grund utav de andningsbesvär 

sjukdomen medför. Andningen beskrevs som en daglig kamp där personerna upplever en 

maktlöshet att inte kunna påverka sin situation.  Antonovsky (2005, s. 43-51) menar att 

hanterbarhet syftar till vilka resurser individen upplever sig ha för att hantera motgångar. Vårt 

resultat beskriver att personer med KOL-exacerbation många gånger inte kunde påverka sin 

situation i den utsträckning de själv önskade och upplevde sin framtid som oförutsägbar. Vi 

tror att den maktlöshet personerna upplevde försvårar möjligheten att se sin situation som 

hanterbar och därmed försvåras personens möjlighet till en känsla av sammanhang. Resultatet 

styrks avi Mayers, Naples och Nilsens (2005) som i sin studie skriver om liknande 

upplevelser hos HIV positiva kvinnor där de beskriver en stark dödsångest som i samband 

med diagnostiseringen väcker många existentiella tankar hos kvinnorna. Mayers et al. (2005) 

beskrev också hur kvinnorna var rädda att de skulle förlora kontrollen över sin sjukdom vilket 

gav upphov till ångest, de upplevde att de inte kunde påverka sin situation då sjukdomen 

kommer att bli deras död.  

 

Hallberg och Carlsson (1998) berättar om personer som lider av fibromyalgi där de upplever 

en maktlöshet i sin beroendeställning till vården och inte blev tagna på allvar vilket 

resulterade i en viss frustration hos personerna. Liknande upplevelser beskrev personerna i 

resultatet när de upplevde en maktlöshet i att inte kunna påverka sin sjukdom och inte blev 

tagna på allvar då andningssvårigheter kunde vara svårt att mäta. Precis som vid fibromyalgi 

är upplevelsen subjektiv. Bonnington och Rose (2014) skriver i sin studie om personer med 

psykisk ohälsa där de sällan upplevde att de blev tagna på allvar på grund av sin psykiska 

diagnos. De upplevde en maktlöshet att inte kunna påverka sin medicinska vård relaterat till 

deras psykiska sjukdom. Det fanns en känsla av att de blev bemötta på ett annorlunda sätt 

inom sjukvården, där de upplevde fördomar kring psykisk ohälsa hos vårdpersonalen som de 

upplevde lät påverka deras vård (Bonnington & Rose, 2014). I resultatet framgick det också 

att sjuksköterskor som inte tog personer med KOL på allvar riskerar att skada relationen, 

vilket kan orsaka ett bristande förtroende till sjukvården och resultera i att personerna blir mer 

misstänksamma till den vård som ges. Som tidigare nämnts är det viktigt att som 

sjuksköterska ha god självkännedom och inte låta fördomar och egna åsikter påverka ens 

professionella roll som sjuksköterska, där alla ska få en likvärdig vård (Friberg, Andersson 

och Bengtsson, 2007). Alla människor har värderingar och erfarenheter med sig sedan tidigare 

livserfarenheter som påverkar människors förhållningssätt och tankar. Vi tror att det är av stor 
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vikt som sjuksköterska att känna till sina egna värderingar för att inte låta sig påverkas av 

dessa i sitt arbete.  

 

I resultatets tredje kategori framkom att kunskap, kontroll och gemenskap kan öka tryggheten 

under en exacerbation.  Att ha kunskap i sin sjukdom gav en känsla av kontroll. Antonovskys 

teori om begriplighet syftar till i vilken utsträckning individen upplever att yttre eller inre 

stimuli kan förstås och förklaras (Antonovsky, 2005, s.43-45).  Vi anser att vårt resultat går att 

koppla till denna komponent, människor söker ofta en förklaring och händelser behöver bli 

begripliga för att uppleva välmående. Personer som uppgav att de hade tillräckligt med 

kunskap om sin sjukdom upplevde sig klara av nya exacerbationer på ett bättre sätt då de 

snabbare kunde lindra symptom, de hade en större begriplighet över sin situation och det 

fanns en förklaring. Genom att utbilda personen i sin egen sjukdom anser vi att det är möjligt 

att stärka begripligheten. Att bli erbjuden undervisning och kunskap i sin sjukdom beskriver 

Friberg, Andersson och Bengtsson (2007)  som en viktig uppgift i rollen som sjuksköterska. 

Vidare beskriver Friberg et al. (2007) att kunskap kunde öka personens självförtroende, 

trygghet och känsla av säkerhet som i sin tur gav kontroll, förståelse och som för personen 

innebär bättre möjlighet att förbereda sig för kommande situation.  I vårt resultat framkom att 

tryggheten ökade när personer tidigt kunde känna igen symtom på en exacerbation och utifrån 

det själv kunna vidta åtgärder. Antonovsky (2005, s. 45-47) menar att hanterbarhet innefattar 

vilka resurser individen upplever sig ha. Han beskriver även att resurserna exempelvis kan 

handla om en make eller hustru, vänner, kollegor, vårdpersonal etc. som individen litar på. Vi 

anser därför att sjukvårdspersonal kan ses som en resurs och därmed öka personens 

hanterbarhet.  

 

Enligt Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) behöver personen förstå hur 

den aktuella situationen ser ut, vad som är att förvänta framöver samt känna sig tillräckligt 

välinformerad för att kunna känna kontroll och trygghet. Utifrån vårt resultat var miljön en 

betydande faktor. Det kunde upplevas hemskt att bli lämnad ensam på rummet, bäst var om 

sjuksköterskan fanns i rummet och helst skulle dörrar till rummet vara öppna och ringklockan 

finnas nära till hands. Larsson et al. (2007) beskriver att sjuksköterskan kan öka tryggheten 

genom att ta sig tid att sitta ned och prata med personen istället för att bara rusa in göra det 

som måste göras. 
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I resultatet beskrivs även att personer upplevde det viktigt att sjuksköterskan gör dem delaktig 

i sin vård och ser till personens individuella behov. Meningsfullhet beskrivs som en 

motivationskomponent där det är viktigt att finna mening trots motgångarna (Antonovsky, 

2005, s.43-50). Att som patient inte få vara delaktig i sin vård och behandling tror vi kan leda 

till förlust av motivation. Vi tror att som sjuksköterska kan vi genom att göra personen 

involverad och delaktig i sin egen vård och behandling stärka komponenten meningsfullhet.  

 

I den fjärde kategorin beskrivs hur personerna kände en skuld och skam över att 

grundsjukdomen KOL till viss del varit självförvållad på grund av tobaksrökning. Personerna 

hade ofta svårt att acceptera deras sjukdom eftersom de inte ville inse att rökningen varit en 

bidragande faktor. De kände en skuld över att denna sjukdom inte bara drabbat dem själva 

utan att den också drabbat familjemedlemmar och påverkat familjesituationen negativt. Det 

var vanligt att se sig själv som en börda för andra. Dessa upplevelser förekommer även hos 

personer med andra typer av sjukdomar. Brown, Thompson, Tod, & Jones (2006) beskriver i 

sin artikel att personer med övervikt kan känna skuld över sin sjukdom. Det är vanligt att 

överviktiga personer som ska genomgå bypass operationer upplever en skam för att de ätit sig 

till sin sjukdom samt att de känner att de är mindre värda som människa på grund av deras 

storlek (Forsberg, Engström & Söderberg, 2013) Båda patient grupperna känner sig starkt 

bidragande till sin sjukdom och känner stor skam över att de själva orsakat sin situation samt 

hur sjukdomen påverkar andra i deras omgivning. Vi anser att det är viktig att som 

sjuksköterska att vara medveten om att personer kan känna stor skuld och skam över sin 

sjukdom och att det är viktigt att behandla dessa patientgrupper likvärdigt även om de anser 

sig själv och sina tidigare levnadsvanor som en bidragande orsak till sin sjukdom. Brown et 

al. (2006) beskriver att samhället ofta har en förväntning att personers hälsoproblem är 

orsakad av deras övervikt. De upplever en stigmatisering likt personer med KOL som också 

upplever en viss förväntning där rökning antas vara orsaken till många av deras hälsoproblem. 

Resultatet styrks även av Laberg, Törnkvist & Andersson (2001) som beskriver liknande 

upplevelser från personer med ätstörningar eftersom att dom också upplever en skam kring 

deras sjukdom och försöker dölja det för närstående och familjemedlemmar på grund av att de 

inte vill vara en börda för dem.    

 

Metoddiskussion 

För att stärka trovärdigheten i en studie behövs pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet (Danielsson, 2012, s. 340-341). Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 
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när det gäller datainsamling och analys är det viktigt att välja en lämplig metod. Eftersom vi 

vill beskriva personers upplevelser ansåg vi att kvalitativ innehållsanalys var ett lämpligt val.  

 

Wallengren & Henricson (2012, s.488) beskriver att pålitlighet i ett arbete styrks genom 

att författarna beskriver sin förförståelse för det som ska studeras och om författarnas tidigare 

erfarenheter kan ha påverkat datainsamling och dataanalys. Som tidigare nämnts har 

ansträngningar gjorts för att inte analysera material utifrån förförståelse, kunskap och tidigare 

erfarenheter. En av svårigheterna var att inte göra egna tolkningar av materialet eftersom 

meningsenheterna översattes till svenska för att sedan kondenseras och placeras i kategorier 

och det finns under det skeendet risk för att egna tolkningar har gjorts. Positivt är att båda 

författarna noggrant läst de utvalda artiklarna och tillsammans analyserat insamlat material. 

Inget har gjorts individuellt.  

 

Inför litteratursökningen användes inklusionskriterier för att begränsa sökningen och för att 

hitta relevanta artiklar utifrån syftet. Att vi valde bort artiklar äldre än 10 år kan ses som 

positivt eftersom materialet är relativt nytt, en nackdel är att relevant data då kan ha 

missats.  Alla artiklar har grundligt lästs och granskats av båda författarna vilket stärker 

trovärdigheten. Vi valde även att utesluta artiklar med låg kvalitet, en nackdel med det är att 

vi även där kan ha förlorat relevant data för studien och vi kan i vår bedömning av kvaliteten 

tolkat artiklarna bristfälligt eftersom vi inte har någon stor erfarenhet av att bedöma 

vetenskapliga artiklars kvalitet. 

 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det är viktigt att under hela arbetet ha syftet i 

åtanke. Väljs för breda eller för små meningsenheter finns det en risk att förlora innebörden 

av texten under kondensering. Relevant data får heller inte avsiktligt eller oavsiktligt uteslutas 

och irrelevant data får inte inkluderas. Varje kategori ska vara uttömmande och innehållet i en 

kategori får inte passa i andra kategorier. Dock beskriver Graneheim och Lundman (2004) att 

det inte alltid är möjligt att skapa ömsesidigt exklusiva kategorier när texten handlar om 

människors erfarenheter. Ingen data som relaterar till syftet får uteslutas i brist på kategorier 

(Graneheim och Lundman, 2004). Vi har gjort ansträngningar för att data inte ska passa i mer 

än en kategori och har inte uteslutit relevant data, allt som svarat på syfte har tagits med. Vi 

hade under hela processen syftet i åtanke och eftersträvat att välja lämpliga textenheter för att 

undvika att förlora innehåll.   

 



21 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

När det gäller bekräftelsebarhet kan det innefatta att låta andra läsa och granska arbetet och 

det ska även finnas en beskrivning av hur lång tid analysprocess och datainsamling pågått och 

utförandet ska vara tydligt beskriven (Wallengren & Henricsson, 2012, s.488). Vi har till 

fördel för trovärdigheten låtit skolkamrater och lärare kontinuerligt ta del av vårt arbete för att 

sedan komma med feedback. Vi har även försökt att tydligt beskriva varje steg i 

datainsamling och analysprocess för att studien ska vara möjligt för andra att förstå hur vi gått 

tillväga, vilket ökar trovärdigheten i en studie. Danielsson (2012, s. 340-341) berättar att 

metod delen ska vara så tydligt beskriven som möjligt för att andra forskare ska kunna forska 

vidare inom ämnet eftersom det är svårt att göra om en kvalitativ studie på exakt samma sätt.  

 

För att uppnå trovärdighet ska resultatet vara överförbart. Om resultatet är giltig utanför 

studien är resultatet överförbart eller generaliserbart, vilket innebär att kunskapen är giltig i 

alla situationer, i alla tider och för alla människor (Priebe & Landström, s. 44-45). Ett resultat 

från en kvalitativ studie kan inte generaliseras på samma sätt som en kvantitativ. När det 

gäller kvalitativ innehållsanalys kan resultatet inte generaliseras men det kan vara överförbart, 

vilket innebär att det kan överföras i andra grupper, situationer och kontext (Graneheim och 

Lundman, 2004). Inom Europa bedömer vi att det finns en hög överförbarhet eftersom 

majoriteten av de inkluderade studierna är utförda i Europa, av de artiklarna som inte gjord i 

Europa är en studie gjord i Taiwan och en i Nya Zeeland. Att endast två av studierna är gjorda 

utanför Europa minskar överförbarheten utanför Europa men vi anser trots det att resultatet 

kan vara överförbart i andra sammanhang utanför Europa eftersom studien bygger på 

personers upplevelser. Eftersom vi valde att varken utesluta viss ålder eller kön är vår 

bedömning att resultatet av studien kan vara överförbart till olika åldrar och oavsett kön. 

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie belyser viktiga aspekter av hur personer som lever med KOL kan 

uppleva en akut försämring men ger även en förståelse för hur försämringar i sjukdomen på 

sikt påverkar personen och dennes vardag. Den akuta försämringen med svår andnöd var en 

mycket skräckfylld situation med ångest, oro och rädsla för en plågsam död genom kvävning. 

Försämringar i grundsjukdomen ledde till begränsningar i vardagen och många kände sig 

maktlösa i att inte kunna påverka symtom och sjukdomsförlopp.    

 

Vi anser att studien kan bidra med värdefull kunskap till sjuksköterskan och ge en djupare 

förståelse för hur personer med KOL kan uppleva en exacerbation. Sjuksköterskans 



22 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

bemötande visade sig spela stor roll gällande upplevelsen av trygghet hos personer. Genom 

kunskap kan sjuksköterskan bemöta personen på ett mer förstående och professionellt sätt, 

vilket i sin tur kan medföra en trygghet för personen. Det var viktigt att inte enbart fokusera 

på sjukdomen, sjuksköterskan måste visa på en förmåga att se människan bakom sjukdomen 

och göra personen delaktig i sin vård och behandling. Som sjuksköterska är det av stor vikt att 

vara professionell i sin yrkesroll och vara medveten om egna värderingar för att kunna ge alla 

personer en god vård. Ett felaktigt bemötande från sjuksköterskan visade sig kunna öka de 

skuldkänslor många hade av att själv orsakat sjukdomen och många upplevde sig få sämre 

vård på grund av det.    

 

Studien belyser även vikten av att utbilda och ge personen kunskap i sin sjukdom. Personer 

med kunskap kunde hantera exacerbationer på ett bättre sätt och kände sig tryggare i sin 

situation eftersom de var mer förberedda och hade kunskap i hur de själv kunde handla och 

lindra symtom.  

 

Det finns mycket forskning kring hur personer kan uppleva dagligt liv med KOL och vad 

försämringar i sjukdomen på sikt kan leda till. Hur en akut exacerbation som kräver 

sjukhusvård kan upplevas fanns desto mindre forskning kring. Mestadels handlade dessa 

studier om upplevelser kring behandlingen med maskiner som hjälper till med andningen. Vi 

tycker det vore intressant med fler studier som undersöker upplevelsen av att bli inlagd på 

sjukhus i samband med akuta exacerbationer. 
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