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Abstrakt 
 

Bakgrund: I Sverige lider ca 400 000 individer av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 

(KOL). De främsta riskfaktorerna för att utveckla KOL är rökning och ökad ålder. 

Vanliga symtom vid KOL är andfåddhet, hosta, ökad slemproduktion, trötthet och 

ångest.  

Syfte: Belysa upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

Metod: Systematisk litteraturstudie har genomförts med en kvalitativ innehållsanalys 

med manifest och latent ansats. Sökningar efter artiklar utfördes i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycINFO. Tio artiklar som överensstämde med syftet inkluderades i den 

systematiska litteraturstudien.  

Resultat: Analysen resulterade i två teman: Fångad i en sjuk kropp och Ensam med 

existentiella tankar. Under temat Fångad i en sjuk kropp ingick kategorin Upplevelser i 

det dagliga livet. Under temat Ensam med existentiella tankar ingick kategorierna 

Upplevelser av skuld och skam, Upplevelser av ensamhet och förändrade sociala 

relationer samt Existentiella upplevelser. Leva med KOL visade sig vara begränsande 

och sjukdomen skapade ett beroende i det dagliga livet. Symtomen som KOL medförde 

hade en stor inverkan på livet och känslor av skuld och skam över sjukdomen förekom. 

Relationer till andra människor påverkades och sjukdomen skapade existentiella tankar. 

Slutsats: En stark upplevelse som lyftes fram var skuld och skam. Detta blir 

betydelsefullt för den kliniska verksamheten då det upplevdes som att även 

sjukvårdspersonalens bemötande gav upphov till känslor av skuld och skam. Författarna 

anser att det finns ett behov av att sjukvårdspersonal blir medvetna kring dessa 

upplevelser, för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad. 
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1 Inledning 
 

I Sverige lider minst 400 000 individer av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). 

Män och kvinnor drabbas av sjukdomen i lika stor utsträckning i Sverige (Ericsson & 

Ericsson, 2012). Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom påverkar individens liv 

på många olika sätt, både emotionellt och fysiskt (Hansson, 2006). Författarna har 

uppmärksammat att det är en vanligt förekommande patientgrupp inom sjukvården samt 

uppmärksammat individernas stora omvårdnadsbehov. Genom denna systematiska 

litteraturstudie söktes en ökad förståelse för hur det är att leva med KOL.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Etiologi  
 

I Sverige är de två största riskfaktorerna för utveckling av KOL rökning och ökad ålder 

(Lundbäck, 2006). KOL kan även utvecklas pga. frekventa luftvägsinfektioner som 

barn, upprepad utsättning av passiv rökning, luftföroreningar och genetiska orsaker 

(Ericsson & Ericsson, 2012). 

2.2 Patofysiologi 
 

KOL består av tre välavgränsade sjukdomar som har mycket gemensamt. Dessa tre 

sjukdomar är kronisk bronkit, kronisk bronkiolit och emfysem. Personer med KOL har 

ofta inslag av alla tre sjukdomarna men det är dock inget krav för att diagnostiseras med 

KOL (Johansson, 2006). Kronisk obstruktiv lungsjukdom kännetecknas av 

luftvägsobstruktivitet, vilket innefattar ett ökat luftflödesmotstånd (Griph & Ström, 

2007). Vid KOL förekommer patologiska förändringar i luftvägarna och lungvävnaden. 

Dessa förändringar beror delvis på kroniska inflammatoriska processer i de större och 

mindre luftvägarna, så kallad bronkit och bronkiolit. Det sker även en nedbrytning av 

lungvävnaden, så kallad emfysem (Larsson & Rundgren, 2010). KOL kan delas in i 

olika stadier och stadieindelningen beror på mätvärdet av lungundersökningen: forcerad 

exspiratorisk volym under 1 sekund (FEV1) efter användande av bronkdilaterande 

läkemedel. De olika stadierna är preklinisk KOL, lindrig KOL, medelsvår KOL och 

svår KOL (Jakobsson, 2009). 
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2.2.1 Kronisk bronkit 

 

Vid kronisk bronkit sker en inflammatorisk process i bronkernas epitel. De 

inflammatoriska processerna skadar epitelet och subepitelet vilket leder till ökad 

slemproduktion. Skada uppstår även på ciliehåren vilket försvårar transporten av slem 

upp ur luftvägarna (Johansson, 2006). Skadan i bronkerna leder till kronisk hosta och 

ökad slemproduktion, vilka är centrala symtom vid kronisk bronkit (Blomberg, Sköld & 

Lindén, 2009).  

2.2.2 Kronisk bronkiolit 

 

I bronkiolerna sker en kronisk inflammationsprocess som leder till en irreversibel 

fibrosomvandling, det ger en märkbar begränsning av diametern i de små luftvägarna 

och därmed ett begränsat luftflöde. Vid bronkiolit sker en cellomvandling där de 

naturliga clara-cellerna byts ut emot slemproducerande bägarceller, vilka normalt sätt 

inte förekommer i bronkiolerna. Clara-cellerna producerar tillsammans med serösa 

celler antiproteaser vilka har en skyddande effekt mot emfysemutveckling (Johansson, 

2006). 

2.2.3 Emfysem 

 

Vid emfysem förstör enzymer bronkiolernas väggar och bindväven blir mindre elastisk i 

alveolarväggarna. Alveolerna blir färre och större, vilket leder till att den sammanlagda 

diffusionsytan för gasutbytet blir mindre (Griph & Ström, 2007). Emfysem är den 

huvudsakliga orsaken till luftvägsobstruktionen och obstruktionen beror främst på ett 

hopfallande av luftvägarna under utandningen (Johansson, 2006). 

2.3 Symtom och kännetecken 
 

KOL är en sjukdom som utvecklas långsamt och symtomen börjar därför smygande. 

Huvudsymtomet vid KOL är dyspné. Andra vanligt förekommande symtom vid KOL är 

hosta, ökad slemproduktion, andfåddhet, trötthet och ångest (Hansson, 2006). 

Progressiv dyspné utgör det viktigaste symtomet på en akut förvärrande KOL vilket ofta 

sker i samband med en luftvägsinfektion. En patient med KOL kan ibland kännetecknas 

genom att de har grå hud, magra, smala extremiteter, utspänd bröstkorg, tunna axlar, 

dilaterade halsvener och indragna halsgropar (Ericsson & Ericsson, 2012). 
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2.4 Behandling  
 

Syftet med behandling av KOL är symtomlindring. Symtomlindring går att åstadkomma 

med omvårdnadsåtgärder och farmakologi (Griph & Ström, 2007).  Behandlingen syftar 

även till att bromsa sjukdomsprocessen för att kunna bevara lungfunktionen. Det 

effektivaste sättet att bromsa sjukdomsprocessen är genom rökstopp (Larsson & 

Rundgren, 2010). 

2.4.1 Omvårdnadsåtgärder och rehabilitering 

 

Patienter får lära sig andas med slutna läppar vilket innebär att andas in med näsan och 

andas ut genom att ”vissla” med munnen. Detta gör att luftvägarna töms på luft och 

sekret mer effektivt (Ericsson & Ericsson, 2012). När luftvägarna töms mer effektivt på 

luft minskar andningsfrekvensen och den minskade andningsfrekvensen medför att 

patienten kan ta djupare andetag som kan lindra dyspnén (Larsson, 2006). Det sker 

genom att denna motståndsandning skapar ett lätt motstånd vid utandningen. Den slutna 

läppandningen medför även en träning för den andningsmuskulatur som patienter med 

KOL behöver använda sig av för att kunna få en effektiv utandning (Ericsson & 

Ericsson, 2012). Det är viktigt för patienter med KOL att kunna eliminera slem från 

luftvägarna. Elimineringen av slem sker i vanliga fall genom hostning, men att hosta 

kan vara väldigt arbetsamt för patienter med KOL. Patienterna med KOL får därför lära 

sig tekniken ”huffing”, vilken avlägsnar slemmet lika effektivt som hostning men som 

inte är inte lika ansträngande. Vid huffing andas man in som vanligt men vid 

utandningen stöter man ut luften. För att lära ut tekniken kan man be patienten att huffa 

ut luften, som att man skulle imma på en spegel. Vid huffing bör patienten utföra 

utandningen från olika djup på andetagen för att eliminera slem ifrån olika nivåer i 

luftrören (Emtner & Olséni, 2006).  

2.4.2 Farmakologisk behandling  

 

Bronkdilaterande läkemedel används främst för att lindra dyspnén vid KOL. 

Symtomlindringen sker genom att luftrörsvidgningen leder till att en större mängd luft 

kan andas ut, vilket sänker andningsmedelläget och som därmed lindrar dyspnén 

(Larsson & Löfdahl, 2009). En annan farmakologisk behandling för patienter med KOL 

är inhalationssteroider. Steroiderna lindrar inflammationsprocessen i luftvägarna, vilket 

har visat sig minska frekvensen av exacerbationer (Löfdahl, 2006). Ett annat vanligt 
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symtomlindrande läkemedel är acetylcystein. Läkemedlet har en mukolytisk verkan som 

medför att slemmet i luftvägarna blir mindre segt vilket även underlättar för patienter att 

hosta upp slemmet (Boman, 2006). 

 

2.5 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har författarna i den systematiska litteraturstudien valt 

begreppet livsvärlden. Livsvärlden kan beskrivas som den värld vi lever i och det är 

genom livsvärlden känslor, handlingar och tankar utspelar sig (Dahlberg & Segesten, 

2010). Med livsvärlden vill man framhäva människors upplevelser och erfarenheter 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Livsvärlden blir därmed en 

personlig värld, trots samma diagnos kommer människor att erfara och uppleva den 

olika. En vårdare som är öppen för personers livsvärld, som ser och förstår hur 

människor hanterar och påverkas av sin sjukdom, blir en vårdare som kan hjälpa 

människor att hitta nya vägar för att utföra sina livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 

2010). Genom livsvärldsperspektivet kan en människans kropp förstås som ett subjekt, 

denna kropp innehåller erfarenheter och kroppen betraktas som levd (Dahlberg och 

Segesten, 2010). Den subjektiva kroppen kan ses som en fysisk, psykisk, existentiell 

och andlig helhet. Det är med kroppen vi upplever världen. Varje kroppslig förändring 

medför att tillgången till världen och livet förändras. Denna förändring tydliggörs när en 

människa drabbas av en kronisk sjukdom (Dahlberg et al., 2003). Upplevelser och 

erfarenheter utspelar sig i livsvärlden och genom den levda kroppen, därför var det 

relevant att diskutera detta begrepp utifrån vårt syfte att belysa upplevelser av att leva 

med KOL. 

 

2.6 Problemformulering  
 

Författarna till denna litteraturstudie har uppmärksammat att individer med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom är en vanligt förekommande patientkategori oavsett 

vårdinrättning. Symtom  i form av andfåddhet, hosta, ökad slemproduktion och dyspné 

kommer successivt då sjukdomen utvecklas långsamt. KOL har en påverkan både 

emotionellt och fysiskt. Omvårdnadsåtgärder blir centralt för att kunna underlätta för 

individer med KOL. Vi ansåg att livsvärldsperspektivet kan möjliggöra en mer 

individanpassad vård. En individanpassad vård anser Dahlberg och Segesten (2010) kan 

stärka och gynna människan i sin hälsoprocess. Det är betydelsefullt att veta hur vi som 
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sjukvårdspersonal ska vårda och möta individer med KOL och därför blir ett 

livsvärldsperspektiv centralt i mötet. Den systematiska litteraturstudien kan bidra till att 

skapa en medvetenhet om individens livsvärld och en ökad förståelse kring upplevelser 

av att leva med KOL. Det kan bidra till att omvårdnaden för dessa individer förbättras 

samt att en god omvårdnad kan underlätta för individen i det dagliga livet. 

 

2.7 Syfte 
 

Syftet var att belysa upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

 

3 Metod 
 

3.1 Val av metod 

 

En systematisk litteraturstudie valdes som metod. En systematisk litteraturstudie 

innebär enligt Forsberg och Wengström (2008) att systematiskt söka, granska och 

sammanställa redan befintlig forskning inom ett specifikt område från tidigare 

empiriska studier.  

 

3.2 Inklusions och exklusionskriterier 
 

Avgränsningar kan enligt Östlundh (2012) användas för att sålla bort artiklar som inte är 

relevanta för ämnesområdet. Forsberg och Wengström (2008) menar att en systematisk 

litteraturstudie bör bestå av aktuell forskning. Artiklarna som inkluderades i studien var 

publicerade mellan 2003-2013 och skulle föra ett etiskt resonemang. Forsberg och 

Wengström (2008) uttrycker att litteraturen till en systematisk litteraturstudie ska vara 

från vetenskapliga tidsskrifter, därför var ett inklusionskriterie att artiklarna skulle ha 

genomgått peer review. Östlundh (2012) ansåg att en språkavgränsning kan tillämpas 

utifrån de språk som behärskas av författarna. Vidare beskrivs att få vetenskapliga 

artiklar är publicerade på svenska. Därför valdes inklusionkriteriet, artiklar skrivna på 

engelska. Artiklar med fokus på upplevelser av sjukhusvård användes som ett 

exklusionskriterie.  
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3.3 Sökstrategi 
 

Artiklar söktes mellan perioden 2013-09-30 till 2013-11-09 i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycINFO. Dessa databaser innehåller omvårdnad, medicin samt 

psykologisk forskning (Forsberg & Wengström, 2008). Databaserna är utifrån detta 

lämpliga för vårt ämnesområde. Sökorden som användes var: Kronisk Obstruktiv 

Lungsjukdom, Upplevelser, Kvalitativ och Patient. För att få fram sökorden på engelska 

användes svensk MESH. Det resulterade i sökorden Chronic obstructive pulmonary 

disease, Qualitative research och Patients. Sökordet Experience fanns inte med i svensk 

MESH, därför gjordes en fritextsökning på detta sökord.  För att hitta de relevanta 

sökorden för de olika databaserna användes Cinahl headings och Thesaurus. 

Ämnesorden skiljde sig mellan de olika databaserna (bilaga 1). När författarnas sökning 

inkluderade fler än ett sökord, användes en teknik kallad boolesk söklogik, som gör det 

möjligt att bestämma vilka samband de olika sökorden ska ha till varandra (Östlundh, 

2012 ). Sökorden kombinerades i denna studie med de booleska termerna AND och OR. 

AND används för att begränsa sökningen, vilket ger smalare resultat. OR används för 

att utvidga sökningen, vilket ger ett bredare resultat (Forsberg & Wengström, 2008). I 

sökningen användes Explode för att vidga sökträffarna när sökorden kombinerades i 

grupp. I PubMed används Explode automatiskt. Major topic/major concept användes 

när sökningen enbart involverade sökordet Chronic obstructive pulmonary disease med 

psykologisk inriktning. Detta tillämpades för att Chronic obstructive pulmonary disease 

skulle vara det huvudsakliga ämnet i artikeln. I PsycINFO gjordes en sökning enbart på 

sökordet Chronic obstructive pulmonary disease då alla artiklar i databasen har en 

psykologisk inriktning. För att kontrollera att artiklarna från PubMed var vetenskapligt 

granskade gjordes en manuell kontroll av tidskrifter i Ulrich’s Periodicals Directory. I 

Cinahl och PsycINFO kryssade vi i rutan peer review, för att enbart få upp vetenskapligt 

granskade artiklar. 

 

Sökningen resulterade i 20 artiklar att läsa i fulltext, varav 10 föll bort innan 

kvalitetsgranskningen pga. irrelevans i förhållande till författarnas syfte. En manuell 

sökning genomfördes i samtliga utvalda artiklars referenslistor. Sökningen resulterade 

inte i några nya artiklar, dock förekom flertalet redan utvalda artiklar. 10 artiklar valdes 

ut för att kvalitetsgranskas.  
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3.4 Kvalitetsgranskning av artiklar 
 

Artiklarna granskades enligt den kvalitativa mallen (bilaga 3) av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011), vilken bedömer kvalitén på artiklarna med hög, medel eller låg. 

De tio artiklarna delades upp mellan författarna och granskades därefter enskilt enligt 

mallen. Mallens uppbyggnad bestod av olika kategorier som bedömdes enligt 

svarsalternativ bestående av Ja, Nej och Vet ej. Vid osäkerhet diskuterades de utförda 

granskningarna gemensamt. En artikel (Avșar & Kașikçi, 2011) bedömdes ha låg 

kvalité då urvalet var otydligt beskrivet samt att den inte uttryckte ett etiskt resonemang.  

Artikeln inkluderades trots allt då den innehöll ett rikligt resultat. Fem artiklar 

bedömdes som medel och fyra artiklar bedömdes som hög. Slutligen inkluderades 10 

artiklar i den systematiska litteraturstudien.  

 

3.5 Analys 

 

Författarna valde att arbeta utifrån en induktiv ansats då analysprocessen ska bearbetas 

på en förutsättningslös nivå. Den systematiska litteraturstudien syftade till att belysa 

upplevelser och genom inspiration av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ansåg 

författarna i denna systematiska litteraturstudie att en induktiv ansats med en kvalitativ 

innehållsanalys var passande. En kvalitativ innehållsanalys med manifest och latent 

ansats valdes, då Lundman och Hällgren Graneheim (2012) anser att det kan spegla 

upplevelserna så som de verkligen är. En kvalitativ innehållsanalys används för att 

skildra variationer genom att urskilja skillnader och likheter i texten (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Valet av kvalitativ innehållsanalys baserades på att 

författarna i den systematiska litteraturstudien ville finna dessa skillnader och likheter i 

texterna. Rosberg (2012) menar att en forskare måste utmana sin egen förförståelse, 

vidga sin öppenhet och sensitivitet mot det fenomen som det forskars kring. Forskaren 

behöver medvetandegöra och synliggöra sina egna värderingar genom hela 

forskningsprocessen. Innan den kvalitativa analysen påbörjades diskuterade författarna 

till den systematiska litteraturstudien förförståelsens innebörd och författarnas egna 

värderingar. Författarnas förförståelser kring sjukdomen baserades på de möten som ägt 

rum inom sjukvården. Författarnas förförståelser involverade att det var ett stort lidande 

att leva med KOL, sjukdomen  kunde på grund av andningsvårigheterna vara 

ångestfylld och att det fanns en rädsla för att bli sjukare i och med sjukdomsförloppet. 

Författarna läste artiklarnas resultat åtskilliga gånger oberoende av varandra och en 
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gemensam diskussion fördes kring resultaten. Tillsammans plockades meningsenheter 

ut ur artiklarna som var överrensstämmande med den systematiska litteraturstudiens 

syfte. I denna systematiska litteraturstudie utgör meningsenheterna meningar ur de 

empiriska studiernas resultat. Därefter kondenserades meningsenheterna, vilket innebär 

att överflödiga ord i meningsenheten plockades bort för att bevara det väsentliga i 

texten. Meningsenheterna abstraherades vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012)  innebär att höja innehållet till en högre logisk nivå. De abstraherade 

meningsenheterna jämfördes med ursprungstexten för att få en uppfattning om att vi 

bevarat den huvudsakliga innerbörden i meningsenheterna. Ursprungstexten innebär för 

författarna till den systematiska litteraturstudien de empiriska studiernas resultat. 

Abstraherade meningsenheter med liknade innehåll sammanfördes till smågrupper. 

Utifrån dessa smågrupper arbetades kategorier fram genom att sammanföra grupper 

med liknande innehåll. Stora kategorier indelades i subkategorier för att underlätta och 

tydliggöra för läsaren. Återigen gick författarna tillbaka till ursprungstexten för att 

försäkra sig om meningsenhetens och kategorins innebörd för att skapa homogenitet 

inom kategorierna och heterogenitet mellan kategorierna. Det innebär att inom 

kategorierna ska det vara liknande innehåll men olikt andra kategoriers innehåll. 

Kategorierna tolkades och fördes sedan in under två teman. Exempel på 

analysförfarande kan ses under bilaga 4.  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 
 

Forsberg och Wengström (2008) menar att studier som ingår i systematiska 

litteraturstudier skall ha fått ett etiskt godkännande utav en etisk kommitté eller att 

noggranna etiska överväganden tillämpats. Författarna har i denna systematiska 

litteraturstudie enbart inkluderat artiklar som fört ett etiskt resonemang. Alla resultat 

som överrensstämmer med författarnas syfte har presenterats. Att enbart presentera 

resultat utifrån författarnas egna åsikter vore oetiskt (Forsberg & Wengström, 2008). 

Artikeln (Avșar & Kașikçi, 2011) som bedömdes att ha låg kvalité förde inget etiskt 

resonemang. För att kunna inkludera artikeln i den systematiska litteraturstudien 

kontaktades den ena artikelförfattaren via mejl. Det framkom att artikeln (Avșar & 

Kașikçi, 2011) var godkänd av en etisk kommitté, samt att det fanns ett skriftligt och 

muntligt godkännande av informanterna i studien.  
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4 Resultat 
 

Analysen resulterade i två teman, fyra kategorier och fem subkategorier. Resultatets två 

teman utformades av upplevelsernas underliggande budskap som framkom i 

kategorierna. Det första temat Fångad i den sjuka kroppen arbetade författarna fram 

utifrån kategorin Upplevelser i det dagliga livet. I kategorin ingick subkategorierna Att 

vara begränsad, Att vara i en beroendesituation och Kroppsliga symtom. Det visade sig 

att leva med KOL var begränsande för många av informanterna och sjukdomen 

medförde att informanterna blev beroende i det dagliga livet. Symtomen som KOL 

förde med sig hade en stor inverkan för informanterna i det dagliga livet. Det andra 

temat Vara ensam med existentiella tankar arbetades fram utifrån kategorierna 

Upplevelser av skuld och skam, Upplevelser av ensamhet och förändrade sociala 

relationer samt Existentiella upplevelser. Under Existentiella upplevelser ingick 

subkategorierna Synen på livet och döden samt Självbilden. Resultatet visade att 

informanterna kände skuld och skam över sin sjukdom. Informanternas relationer till 

andra människor påverkades och sjukdomen skapade existentiella tankar. Det 

uppmärksammades en skillnad i upplevelserna beroende på vilket stadie av sjukdomen 

informanterna befann sig i. Det visade sig vara vanligare bland informanter med 

preklinisk till mild KOL att känna meningsfullhet i livet och en relativt god livskvalité. 

Informanter med medelsvår till svår KOL hade generellt sätt en mer negativ syn på livet 

och sjukdomen påverkade livet i större utsträckning. Vi använde oss av termen 

informanter för att benämna personer som lever med KOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Tabell 1, Översikt av teman, kategorier och subkategorier. 

 

 

Tema Kategori Subkategori 

 

Fångad i den sjuka 

kroppen 

 

Upplevelser i det dagliga livet 

Att vara begränsad 

  Att vara i en 

beroendesituation 

 

  Kroppsliga symptom 

 

Vara ensam med 

existentiella tankar 

 

Upplevelser av skuld och 

skam 

 

  

Upplevelser av ensamhet och 

förändrade sociala relationer 

 

 

  

Existentiella upplevelser 

Synen på livet och 

döden 

  Självbilden 

 

 

4.1 Fångad i den sjuka kroppen 
 

Resultaten från kategorin Upplevelser i det dagliga livet visade hur kroppen begränsade, 

skapade ett beroende samt att det fanns en frustration över de kroppsliga symtom som 

sjukdomen förde med sig. Författarna tolkade resultatet som att informanterna blev 

fångade i sin sjuka kropp. 

 
4.1.1 Upplevelser i det dagliga livet 

 
4.1.1.1 Att vara begränsad  

 

Informanterna beskrev livet med KOL som begränsande på många sätt (Cooney et al., 

2013; Ek & Ternestedt, 2008; Barnett, 2005). Sjukdomen gav klara begränsningar i 
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informanternas livsrum (Ek & Ternestedt, 2008) vilket hade en stor betydelse på 

informanternas dagliga liv (Avșar & Kașikçi, 2011; Cooney et al., 2013; Ek & 

Ternestedt, 2008; Elofsson Carling & Öhlén, 2004; Seamark, Blake & Seamark, 2004).  

 

Många informanter ansåg att förlora den fysiska styrkan som de tidigare haft var svårt 

(Avșar & Kașikçi, 2011; Cooney et al., 2013; Ek & Ternestedt, 2008). Informanterna 

såg sig inte längre som ”normala” människor. De blev tvungna att göra saker 

långsammare då de inte längre kunde reagera på kroppsliga förändringar som tidigare. 

När informanterna hamnade i stressfulla situationer fick de på grund av den långsamma 

reaktionen svårt att hantera situationen. Detta upplevdes av informanterna som en 

begränsning i deras flexibilitet (Cooney et al., 2013). Förlusten av den fysiska styrkan 

och funktionen gav informanterna en känsla av förändrad livsstil och minskad 

livskvalité (Avșar & Kașikçi, 2011; Ek & Ternestedt, 2008). Förlusten av den fysiska 

styrkan medförde också att informanterna var tvungna att planera i förväg för att orka 

med att utföra aktiviteter (Cooney et al., 2013; Ek & Ternestedt, 2008; Lindqvist & 

Hallberg, 2010). Sjukdomen KOL kunde till och med beskrivas av informanterna som 

en planeringssjukdom (Lindqvist & Hallberg, 2010). Planeringen kunde innebära att 

informanterna inför en aktivitet var tvungna att samla sin styrka och använda sig av sin 

syrgas för att orka med. Den ständiga planeringen kunde av informanterna jämföras 

med att ha ett arbete (Ek & Ternestedt, 2008). För somliga informanter var den fysiska 

förlusten så pass svår att de var tvungna att avstå aktiviteter och intressen (Ek & 

Ternestedt, 2008; Elofsson Carling & Öhlén, 2004; Seamark et al., 2004). Aktiviteter 

som inte längre orkades med kunde vara yrkesutövning, uppgifter i hemmet, uppgifter i 

trädgården, sporter och det sociala livet (Ek & Ternestedt, 2008; Seamark et al., 2004). 

Detta skapade en inaktivitet hos informanterna, dagarna spenderades med att läsa 

tidningen, se på tv eller att prata i telefon (Elofsson Carling & Öhlén, 2004).  En del 

informanter beskrev också hur de kände sig bundna till hemmet då de endast kunde ta 

sig ut från hemmet med hjälp av en rullstol. Behovet av rullstol var för informanterna 

svårt att acceptera, vilket kunde medföra att informanterna valde att stanna hemma 

(Barnett, 2005). 

 
4.1.1.2  Att vara i en beroendesituation 

 

Leva med KOL innebar att alltid vara påmind om sin kropp (Ek & Ternestedt, 2008), 

sjukdomen berövade informanternas självständighet (Lindqvist & Hallberg, 2010) och 
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kroppen påminde alltid om det växande beroendet av andra (Avșar & Kașikçi, 2011; Ek 

& Ternestedt, 2008; Ellison, Gask, Diar Bakerly & Roberts, 2012; Fraser, Kee & 

Minick, 2006; Seamark et al., 2004). Informanterna beskrev en oundviklig reduktion av 

dagliga aktiviteter som i sin tur skapade ett ökat beroende av deras vårdare (Fraser et al., 

2006; Seamark et al., 2004). Informanterna hade insikt i att de förändringar som 

sjukdomen förde med sig var oundvikliga, de upplevde ändå att sjukdomen var 

oförutsägbar och dessa oförutsägbara förändringar ledde till en känsla av att förlora 

kontrollen (Fraser et al., 2006; Lindqvist & Hallberg, 2010). Den förlorade kontrollen 

medförde att informanterna blev beroende av andra (Lindqvist & Hallberg, 2010). 

Beroendesituationen gav informanterna känslor av hopplöshet, maktlöshet (Lindqvist & 

Hallberg, 2010), ofrihet (Ek & Ternestedt, 2008), känslor av isolering och känslan av att 

ha dålig livskvalité (Fraser et al., 2006). Känslan av ofrihet kunde uppstå när 

informanten inte kunde ta vara på stunden t.ex. att gå ut i solen vid fint väder (Ek & 

Ternestedt, 2008). Det beskrevs även att det var svårt och obekvämt att vara beroende 

av andra och sina släktingar (Avșar & Kașikçi, 2011; Barnett, 2005; Ellison et al., 

2012). Informanterna försökte därför att minska sitt beroende, det minskade beroendet 

medförde dock att informanterna istället blev socialt isolerade (Ellison et al., 2012). Det 

var en balans mellan att bevara kontrollen över deras egna liv och ge sig hän till andra, 

vilket innebar att inte enbart behöva ge sig hän till släktingar utan även till personal (Ek, 

Sahlberg- Blom, Andershed & Ternestedt, 2011). Det upplevdes som energikrävande att 

ha ovan personal som inte var medveten om informantens behov (Ek et al., 2011). 

Informanterna uttryckte förutom beroendet av andra människor ett beroende av 

läkemedel, vilka kontrollerade deras liv som då de inte klarade sig utan sina läkemedel 

(Lindqvist & Hallberg, 2010). 

 

4.1.1.3 Kroppsliga symtom 

Informanterna upplevde att de var undergivna sin sjuka kropp och det var frustrerade att 

leva i en kropp som orsakade ständiga problem (Ek et al., 2011). Det var främst 

andnöden som gav känslan av en oförutsägbar kropp och informanterna menade på att 

kroppen var okontrollerbar (Ek et al., 2011). KOL kunde innebära många olika symtom 

för informanterna (Avșar & Kașikçi, 2011; Barnett, 2005; Cooney et al., 2013; Ek et al., 

2011; Ek & Ternestedt, 2008; Ellison et al., 2012; Lindqvist & Hallberg, 2010) dock 

beskrevs andningssvårigheterna som det mest besvärande (Ek & Ternestedt, 2008) och 

inskränkande på informanternas dagliga liv (Avșar & Kașikçi, 2011; Barnett, 2005; Ek 
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& Ternestedt, 2008; Lindqvist & Hallberg, 2010). Det tvingade informanterna till 

omprioriteringar i sina liv (Avșar & Kașikçi, 2011). Inskränkningen på informanternas 

dagliga liv kunde innebära att inte klara av dagliga aktiviteter så som tvättning och att 

klä på sig kläder. Informanterna upplevde att minsta ansträngning blev svår. Andnöden 

medförde även svårigheter för informanterna vid matintag (Barnett, 2005). 

Andnöden som beskrevs gav många negativa känslor (Avșar & Kașikçi, 2011; Barnett, 

2005; Cooney et al., 2013; Ek & Ternestedt, 2008; Lindqvist & Hallberg, 2010; 

Seamark et al., 2004). Känslorna bestod bland annat av panik (Barnett, 2005) och ångest 

(Avșar & Kașikçi, 2011; Barnett, 2005; Ek & Ternestedt, 2008; Lindqvist & Hallberg, 

2010; Seamark et al., 2004) som för informanterna var svåra att kontrollera (Barnett, 

2005). Informanterna kände rädsla inför andnöden (Avșar & Kașikçi, 2011; Seamark et 

al., 2004) och det upplevdes skrämmande att inte få luft (Barnett, 2005). För vissa 

informanter blev andnöden så påtaglig att informanten upplevde en rädsla för att dö 

(Cooney et al., 2013). Förutom andnöden beskrev informanterna symtom så som hosta 

med riklig slemproduktion och upplevelser av trötthet. De kroppsliga symtomen kunde 

upplevas som obehagliga, stressande (Lindqvist & Hallberg, 2010) och generande 

(Ellison et al., 2012). 

 

4.2 Vara ensam med existentiella tankar 

Resultaten ifrån kategorierna Upplevelser av skuld och skam, Upplevelser av ensamhet 

och förändrade sociala relationer samt Existentiella upplevelser gav författarna en 

uppfattning om att sjukdomen skapade existentiella tankar.  I de existentiella tankarna 

fanns även en ensamhet och känslor av skuld och skam. Författarna såg hur 

informanterna kunde uppleva ensamhet trots människor omkring sig.  

 

4.2.1 Upplevelser av skuld och skam 

 

Leva med KOL förknippades med känslor av skuld (Cooney et al., 2013; Ek & 

Ternestedt, 2008; Lindqvist & Hallberg, 2010). Skuldkänslorna kunde förknippas till 

informanternas rökvanor (Lindqvist & Hallberg, 2010) och tankar över att man gjort 

något man inte borde ha gjort, att informanten hade förorsakat sig sin sjukdom själv 

(Cooney et al., 2013). Genom att ha själv orsakat sjukdomen med sin rökning kände 

informanterna ett starkt ansvar och de lade skulden på sig själva, vilket gjorde att 

informanterna kände att de inte hade någon rätt att klaga. Skulden av själva ha orsakat 

sin sjukdom skapade tankar om att vara en börda för sin familj eller för samhället 
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(Lindqvist & Hallberg, 2010). Informanterna kunde uppleva stigmatiserade attityder 

från samhället i allmänhet, dessa attityder förekom även inom hälso- och sjukvården. I 

kontakt med sjukvårdspersonal upplevde informanterna att de fick mindre 

uppmärksamhet då informanterna själva orsakat sjukdomen. Detta kunde skapa känslor 

av skam, att informanterna kände att de borde skämmas över sig själva (Lindqvist & 

Hallberg, 2010). Känsla av skam kunde också uppstå när andra människor var tvungna 

att ha i åtanke att informantens styrka hade försämrats och att de inte kunde göra vissa 

aktiviteter längre (Ek & Ternestedt, 2008; Lindqvist & Hallberg, 2010). Förutom 

skulden och skammen över rökningen, upplevde informanterna att avsaknaden av den 

fysiska styrkan ledde till känslor av misslyckande (Ek & Ternestedt, 2008).  

 

4.2.2 Upplevelser av ensamhet och förändrade sociala relationer  

 

Informanterna beskrev upplevelser av ensamhet (Ek & Ternestedt, 2008; Ellison et al., 

2012: Elofsson Carling & Öhlén, 2004) och påverkan i sociala relationer (Avșar & 

Kașikçi, 2011; Cooney et al., 2013; Ek & Ternestedt, 2008; Ellison et al., 2012; 

Elofsson Carling & Öhlén, 2004; Seamark et al., 2004).  Ensamheten innebar för 

informanterna att vara socialt ensamma, men även känslan av ensamhet i social samvaro 

fanns (Ek & Ternestedt, 2008; Elofsson Carling & Öhlén, 2004). Upplevelsen av att 

vara ensam i social samvaro uppkom då andra inte förstod vad informanten upplevde 

eller gick igenom med sin sjukdom (Ellison et al., 2012). 

 

Informanterna beskrev upplevelser av förändring och reducering av det sociala livet 

(Seamark et al., 2004). Förändringar i informanternas sociala relationer uppkom bland 

annat på grund av informanternas andfåddhet som medförde att informanterna inte 

längre kunde orka med de saker de tidigare gjort med sina nära och kära (Cooney et al., 

2013). En del äldre informanter med KOL upplevde sig försummade av sin familj, att 

familjen inte längre hade tid eller intresse att besöka dem (Elofsson Carling & Öhlén, 

2004). Flertalet av informanterna upplevde att andra människor börjat undvika dem 

sedan informanterna diagnostiserades med KOL. De medgav även att de själva undvek 

att träffa andra, vilket innebar att informanterna isolerade sig själva ifrån andra (Ek & 

Ternestedt, 2008). Informanterna upplevde även svårigheter med att vistas i större 

folksamlingar som i sin tur orsakade att det sociala livet åsidosattes (Avșar & Kașikçi, 

2011). En social ensamhet utspelade sig i att inte kunna engagera sig eller delta i sociala 

aktiviteter och att inte kunna besöka vänner eller familj. De enda informanterna träffade 



15 
 

var hemtjänstpersonalen eller familjen som kom på besök (Elofsson Carling & Öhlén, 

2004). Trots vissa svårigheter i de sociala relationerna var relationer med andra, främst 

familjen en trygghet för informanterna. Tryggheten låg i att veta att någon fanns där vid 

en plötslig försämring, att någon skulle förstå detta och veta vad som behövde göras för 

att hjälpa (Ellison et al., 2012). Informanterna beskrev känslan av samhörighet med 

andra som en trygghet och lycka, samhörigheten med familjen gav informanterna en 

känsla av tillhörighet (Elofsson Carling & Öhlén, 2004). Trots förändringar och 

begränsningar i det sociala livet upplevdes stunder av lycka och meningsfullhet (Ek & 

Ternestedt, 2008).  

 

4.2.3 Existentiella upplevelser 

 

4.2.3.1 Synen på livet och döden 

 

Informanterna var medvetna om att de inte kunde förändra omständigheterna kring 

sjukdomen eller ändra sjukdomsförloppet. Upplevelsen av att inte kunna förändra 

situationen kunde medföra att informanternas förväntningar på livet minskade. 

(Elofsson Carling & Öhlén, 2004). Sjukdomförloppet skapade en ovisshet hos 

informanterna kring hur framtiden skulle utvecklas (Ek & Ternestedt, 2008; Cooney et 

al., 2013; Seamark et al., 2004). Ovissheten kring framtiden kunde t.ex. bero på att 

informanterna inte visste morgondagens fysiska styrka (Ek & Ternestedt, 2008) samt en 

oro inför att deras tillstånd skulle komma att förändras (Cooney et al., 2013). 

Informanternas fysiska begränsningar gav känslor av stress och meningslöshet. Livet 

kändes inte meningsfullt, livet hade mist sin mening. Sjukdomen hade tagit över 

informanternas liv vilket kändes deprimerande och hopplöst, de upplevde att döden 

verkade nära (Lindqvist & Hallberg, 2010).  När känslor av meningslöshet uppstod 

kunde livsviljan försvinna vilket hos informanterna gav känslor av att inte vilja leva 

längre (Barnett, 2005; Ek et al., 2011; Ek & Ternestedt, 2008). Den långsamma 

försämringen i sjukdomsprocessen och de kroppsliga förändringarna gjorde att 

informanterna uttryckte tankar om att det vore bättre att dö i en annan sjukdom eller 

olycka då tanken av att dö i KOL var så pass obehaglig. (Ek et al., 2011). Informanterna 

hade tankar kring att vilja avsluta sin kamp för att andas och kände att de aktivt ville 

avsluta sina liv (Barnett, 2005). Dessa tankar kunde även uppstå när informanterna mist 

styrkan av att klara av sin vardag. (Ek & Ternestedt, 2008). 
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Livet kunde trots informanternas sjukdom upplevas som meningsfullt (Barnett, 2005; 

Ek & Ternestedt, 2008; Elofsson Carling & Öhlén, 2004), det fanns hoppfullhet och en 

strävan av att göra det bästa av livet (Elofsson Carling & Öhlén, 2004), vilket kunde 

uppkomma genom att planera och göra prioriteringar i det dagliga livet (Ek & 

Ternestedt, 2008).  

 
4.2.3.2 Självbild 

 

Informanternas bild av sig själva påverkades av sjukdomen (Ek & Ternestedt, 2008; 

Ellison et al., 2012), informanternas självbild utmanades (Ek & Ternestedt, 2008). De 

förändringar KOL medförde gav upplevelser av förändring och förlust av vem man 

brukade vara (Ellison et al., 2012). För informanterna var det viktigt att bevara sin egen 

självbild (Ek et al., 2011), att bli sedda som samma person som innan sjukdomen gav 

känsla av lycka (Ek & Ternestedt, 2008). En annan del som påverkade självbilden var 

att informanten inte kunde fullfölja sin roll, vilket innebar att de såg på sig själva på ett 

annat sätt (Avșar & Kașikçi, 2011). Nedanstående citat tydliggör informanternas 

upplevelser av sina förändrade roller. ”We moved in my sons house. Now, my son is 

looking after us” (Avșar & Kașikçi, 2011, s. 49).  

 

5 Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Den systematiska litteraturstudiens syfte var att belysa upplevelser av att leva med 

KOL. Resultatet utmynnade i två teman med fyra kategorier och fem subkategorier. 

Kategorierna genomsyrades av en röd tråd som utmynnade i två teman. I 

resultatdiskussionen har vi valt att ta upp de resultat som vi fann mest 

uppseendeväckande, intressanta och med störst klinisk användbarhet. Vi har valt att 

diskutera skuld och skam, självbilden, att aktivt vilja avsluta sitt liv samt begränsningar. 

 

Resultatet visade bl.a. att upplevelserna av att leva med KOL involverade skuld och 

skam. Känslorna förknippades med rökvanor och att sjukdomen anses vara självorsakad 

i samhället. Ett uppseendeväckande resultat var att sjukvårdspersonal upplevdes ha 

stigmatiserande attityder mot informanterna med KOL. Liknade resultat beskrivs av 

Halding, Heggdal och Wahl (2011) som i sitt resultat visade att det förekom upplevelser 

av att vara mindre värd då de led av en i samhällets ögon rökrelaterad och självorsakad 
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sjukdom. Det upplevdes att sjukvårdspersonalen saknade empati för informanterna med 

KOL, vilket medförde att man upplevde att sjukvårdspersonalen la skuld på 

informanterna. Berger, Kapella och Larsson (2011) har i sitt resultat också presenterat 

hur det upplevs att sjukvårdspersonal lägger skuld på informanter med KOL. Vi ställer 

oss frågande om sjukvårdspersonal är medvetna om informanternas upplevelser av 

skuldbeläggning ifrån sjukvårdspersonal. Beror sjukvårdspersonalens attityd på att KOL 

anses vara en självorsakad sjukdom? De ovanstående upplevelserna skulle enligt 

författarna kunna beror på ett icke vårdande bemötande. Ett icke vårdande bemötande 

kan ge signaler av att man inte är värd vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett 

vårdande bemötande anser författarna till den systematiska litteraturstudien är när 

sjukvårdspersonal går in i möten med individerna på ett fördomsfritt sätt och möter alla 

på samma vis. Sjukvårdspersonal som tillämpar ett livsvärldsperspektiv lämnar mindre 

rum för att låta sina fördomar spela in i möten med patienter (Dahlberg et al., 2003). 

Därav ser författarna betydelsen av att använda sig av livsvärlden som grund för 

vårdandet.  Livsvärldsbegreppet kan ge sjukvårdspersonalen vetskap om hur sjukdomen 

upplevs av patienter (Dahlberg & Segesten, 2010). Tillämpning av 

livsvärldsperspektivet innebär att ha en öppenhet inför människors sätt att förstå och 

hantera sin sjukdom och hur sjukdomen påverkar deras liv (Dahlberg & Segesten, 

2010). Författarna anser att en öppenhet för människors upplevelser av skuld och skam 

kan ge sjukvårdspersonal en ny syn på hur det är att leva med sjukdomen.   

 

I resultatet framkom det att sjukdomen påverkade informanternas självbild, den 

utmanades.  Förändringarna sjukdomen medförde skapade en känsla av att förlora den 

man brukade vara, det fanns inte längre möjlighet att fullfölja sin roll. Philip, Gold, 

Brand, Douglass, Miller och Sundararajan (2012) visade liknade resultat där 

informanter beskrev att vid KOL uppstod förändrade roller i familjen, vilket ansågs som 

en förlust. Författarna till den systematiska litteraturstudien tolkar dessa förändringar 

som tas upp i resultaten som kroppsliga, att inte kunde fullfölja det som var tänkt, att 

inte kunna utföra sina olika aktiviteter. Vi frågar oss ifall det är de kroppsliga 

förändringarna och förlusterna som påverkar informanternas självbild. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att i ett livsvärldsperspektiv är det genom den levda kroppen vi 

har tillgång till livet och detta begrepp blir extra tydligt när man drabbas av en långvarig 

sjukdom. En förändring som sker i kroppen ger förändring till förfogandet till livet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Detta tror vi kan spegla informanternas upplevelser av att 
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ha en förändrad självbild. Genom de förändringar sjukdomen medfört, har också 

tillgången till livet förändrats. Det blir svårt att upprätthålla det tidigare sättet att leva 

vilket vi tror kan lett till att informanternas självbild förändrats. 

 

Ett annat intressant resultat som uppkom i den systematiska litteraturstudien var att det 

fanns informanter som aktivt ville avsluta sina liv. Det var när sjukdomen påverkade 

informanternas vardag så starkt att dessa tankar väcktes. Liknande resultat påvisade 

även Janssen, Alsemgeest, Widdershoven, Wouters, Schols och Spruit (2008) där en 

informant uttryckte en önskan om dödshjälp. Önskan uppkom då informanten inte 

längre klarade av sina dagliga aktiviteter vilket medförde att beroendet av andra ökade. 

En skillnad från den systematiska litteraturstudiens resultat fann vi i Lowey, Norton, 

Quinn och Quill (2013) där informanter trots avancerad KOL kände att de fortfarande 

hade tid kvar att leva. Dessa informanter ansåg att de kunde välja att dö eller fortsätta att 

leva med KOL, informanterna i studien valde att leva. Våra tankar kring denna skillnad 

är att de informanter som ville leva kanske kunde utföra betydelsefulla livsprojekt. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att trots svår sjukdom kan man känna en frihet i 

att genomföra sina livsprojekt. En annan tanke är att dessa informanter kan ha träffat 

vårdare med ett livsvärldsperspektiv. Tillämpar vårdare ett livsvärldsperspektiv kan det 

bidra till att människor med en obotlig sjukdom kan hitta nya vägar för att utföra sina 

livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 2010). De som aktivt ville avsluta sina liv kanske 

upplevde sig vara allt för begränsade i sin vardag och oförmögna att utföra sina 

livsprojekt.  

 

I denna systematiska litteraturstudie speglar även resultatet hur KOL påverkar 

informanterna i det dagliga livet i form av begränsningar. Begränsningarna inbegrep att 

inte kunna utföra tidigare aktiviteter, intressen, att ständigt behöva planera sin vardag 

och att känna sig bunden till hemmet. Resultat visade att informanterna kunde begränsas 

i sitt vardagliga liv att det tvingade informanterna till inaktivitet. Studien av Gullick och 

Stainton (2008) beskriver ett liknande resultat där kroppen medförde begränsningar i 

livet. I Kerr och Ballinger (2010) resultat framkommer det även hur informanter 

begränsas i sitt dagliga liv, att de inte klarade av aktiviteter och intressen längre. I 

studien skriven av Kanervisto, Kaistila och Paavilainen (2007) presenteras ett resultat 

som visar på upplevelser av hemmabundenhet. Dessa upplevelser uppkom i samband 

med beroendet av långtids oxygen terapi (LTOT). LTOT behandling försvårade för 
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informanterna att komma utanför hemmet. Författarna reflekterar över hur 

sjukvårdspersonal kan påverka informanternas upplevelser av begränsningar, därför är 

det angeläget att underlätta för informanterna i deras vardag för att minska deras 

upplevelser av begränsningarna. Det utifrån att informanterna ska kunna uppleva 

välbefinnande trots sina begränsningar. Reflektionerna bygger på Dahlberg och 

Segesten (2010) som menar att de professionella vårdarna kan främja upplevelsen av 

välbefinnande trots att man är svårt sjuk.  

 

5.2 Metod diskussion 
 

Författarna till den systematiska litteraturstudien valde mellan metoderna allmän 

litteraturstudie och systematisk litteraturstudie. Att en systematisk litteraturstudie valdes 

som metod var utifrån att i en allmän litteraturöversikt används ingen tydlig systematik i 

hur artiklar identifierats eller inkluderats. I en allmän litteraturöversikt brukar inte en 

kritisk granskning av ingående artiklar presenteras (Axelsson, 2012). Forsberg och 

Wengström (2008) menar att felaktiga slutsatser kan dras om kvalitetsbedömningar inte 

genomförts. Författarna till litteraturstudien valde att göra en systematisk 

litteraturstudie, då det enligt Axelsson (2012) blir lättare för läsare att bedöma 

trovärdighet och relevans i de slutsatser som dras i litteraturstudien. Det valda 

tidsintervallet av artiklarnas ålder kan ses som ett allt för stort tidsintervall. Författarna 

försökte att använda sig av tidsintervallet 2008-2013 men detta gav dock ett allt för tunt 

material, vilket hade kunnat påverka resultatet. Det tunna materialet skulle kunna bero 

på att ämnet inte är beforskat i så stor utsträckning under denna tidsperiod (Axelsson, 

2012). Exklusionskriteriet som valdes av författarna var av anledningen att författarna 

ansåg att dessa artiklar kunde spegla upplevelser av sjukhusvården mer än 

upplevelserna av att leva med KOL. Exklusionskriteriet kan dock bidragit till att 

författarna missat relevanta artiklar och därmed fått ett förändrat resultat. När författarna 

gjorde sökning på ämnesordet Chronic obstructive pulmonary disease med psykologisk 

inriktning användes major topic/major concept. Detta gjordes för att begränsa 

sökningen, om sökningen utförts med Explode hade sökningen troligtvis blivit all för 

stor och icke hanterbar. Författarna är emellertid medvetna om att detta kan ha medfört 

att relevanta artiklar kan uteslutits. Sökordet kvalitativ användes för att författarna antog 

att artiklar med en kvalitativ metod kunde ge rikare speglingar av upplevelserna av att 

leva med KOL. Artiklar med en kvantitativ metod uteslöts dock inte under den 

systematiska sökningen då författarna även utförde sökningar som inte involverade 
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sökordet kvalitativ. Därav antar författarna att valet av sökord inte kan ha påverkat 

studiens resultat och trovärdighet. Den manuella sökningen resulterade i flera artiklar 

som redan inkluderats i den systematiska litteraturstudien, vilket författarna anser tyder 

på hög kvalité och hög relevans till vårt syfte.  Detta grundar författarna i att Östlundh 

(2012) menar att man kan få en uppfattning av artiklars inflytande och status om flera 

artikelförfattare refererat till samma artiklar. Utvalda artiklar i den systematiska 

litteraturstudien förekom under de olika sökningarna vid flera tillfällen. Författarna 

anser att det tyder på en välarbetad sökstrategi, vilket vi anser stärker studiens 

trovärdighet. 

Det första urvalet av artiklar byggde på läsning av titlar och abstrakt som jämfördes med 

syftet i den systematiska litteraturstudien. När man läser abstrakt ska man enligt Friberg 

(2012) vara öppen i sin läsning, så att inte enbart artiklar med vissa aspekter väljs ut. 

Författarna har reflekterat över att det undermedvetet kan ha valts ut artiklar med 

passande aspekter. Resultatet skulle kunna ha påverkats om författarna gjort ett 

omedvetet urval av abstrakten. Författarna har försökt hålla sig så öppna som möjligt 

under urvalet av artiklar. En annan svaghet i urvalsprocessen kan ha varit att vi uteslutit 

artiklar där väsentliga resultat för den systematiska litteraturstudiens syfte inte 

synliggjorts i titlar och abstrakt.  

 

Mallen för kvalitetsbedömning valdes utifrån att författarna ansåg att den var lättarbetad 

och lättförståelig. Svarsalternativet Vet ej i kvalitetsgranskningsmallen ansåg dock 

författarna vara otydligt. Författarna ansåg att svarsalternativet kunde tolkas på flera 

olika sätt. En konsensus om ordets innebörd bestämdes innan den individuella 

granskningen påbörjades. Konsensusen blev att något inte var tillräckligt tydligt 

beskrivet i artikel för att kunna bedömas. Vid bedömningen av artiklarnas kvalitetsnivå 

såg författarna svårigheter i att placera artiklarna inom rätt kvalitetsnivånivå, då 

subjektiva bedömningar kan spela in på hur man värderar artiklarnas kvalité. Författarna 

har i denna systematiska litteraturstudie gemensamt diskuterat artiklarnas granskning. 

Den systematiska litteraturstudiens resultat hade kunnat se annorlunda ut om artiklar 

med en kvantitativ metod analyserats.   

 

En analys på latent nivå valdes av författarna då Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) menar att man ofta gör tolkningar omedvetet. Utan tolkningar blir det svårt att 

göra resultat begripligt och meningsfullt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Tolkningar sker med hjälp av förförståelsen. Forsberg och Wengström (2008) menar att 

i en kvalitativ studie bör forskaren göra ett ställningstagande till sin förförståelse. Innan 

analysen påbörjades förde författarna en gemensam diskussion kring de egna 

förförståelserna. Rosberg (2012) menar att en forskare måste försöka tygla och förfina 

sin kritiska reflektion kring förförståelsen. Genom att förförståelserna medvetandegjorts 

och uttryckts i den systematiska litteraturstudien underlättar det för läsaren att bedöma 

resultatets relevans och trovärdighet. Bortsett från den naiva läsningen av artiklarna har 

författarna under hela analysprocessen arbetat genom triangulering. Triangulering kan 

minska risken för bias och minska risken för allt för stora tolkningar under 

analysprocessen. Triangulering ökar även trovärdigheten i en studie enligt Polit och 

Beck (2011). 

 

Vi blev inspirerade av Lundman och Hällgren Graneheims (2012) analys då vi ville 

identifiera skillnader och likheter i artiklarnas resultat. Författarna valde en kvalitativ 

innehållsanalys då den systematiska litteraturstudiens material endast bestod av 

kvalitativa artiklar. Valet baserades även på att Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) menar att kvalitativ innehållsanalys är applicerbar på flera olika sorters texter. 

Författarna är dock medvetna om att Lundman och Hällgren Graneheims (2012) analys 

syftar till empiriska studier medan vi använder oss av redan analyserat material. Under 

analysprocessen upplevde författarna en svårighet med att placera in meningsenheterna 

under rätt kategori, då upplevelserna vara svåra att särskilja från varandra. Detta är en 

vanlig svårighet när upplevelser ska analyseras enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012).  Pålitligheten i den systematiska litteraturstudien anser författarna 

stärkts genom att analysprocessen finns tydligt beskriven i text samt att exempel på 

tillvägagångssättet i analysen finns tillgänglig (bilaga 4). Polit och Beck (2011) menar 

att pålitligheten stärks om författarnas tillvägagångssätt genomgående är tydligt 

beskrivet. Den tydliga beskrivningen av tillvägagångssättet anser författarna gör den 

systematiska litteraturstudie replikerbar. Pålitligheten stärker tillförlitligheten i den 

systematiska litteraturstudien. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att en 

tydlig beskrivning stärker tillförlitligheten samt att de blir lättare för läsaren bedöma 

tolkningarnas validitet.  

 

Författarna delger här sina tankar kring överförbarheten av den systematiska 

litteraturstudiens resultat, men enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det i 
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slutändan läsaren som bedömer resultatets överfarbarhet till en annan kontext. Den 

systematiska litteraturstudiens resultat grundar sig på 10 artiklar, av dessa utspelar sig 

nio artiklar i en västerländsk kontext. Författarna ser därför en överförbarhet av vårt 

resultat inom västerländska kontexten. En artikel (Avșar & Kașikçi, 2011) som förekom 

i författarnas resultat bestod av en österländsk kontext. Trots skillnaden i kontexten ger 

artikeln ett liknande resultat, vilket vi anser tyder på att resultatet även är överförbart till 

en österländsk kontext.  

 

5.3 Kliniska implikationer och vidare forskning 
 

Med denna systematiska litteraturstudie vill vi medvetandegöra betydelsen av att möta 

dessa individer med ett livsvärldsperspektiv och hur livsvärldsperspektivet kan påverka 

individernas hälsoprocesser. Genom att belysa upplevelserna av att leva med KOL anser 

vi att det kan gynna en god omvårdnad för denna patientgrupp.  

I den systematiska litteraturstudien har resultat kring självbilden uppmärksammats, 

författarna ser resultatet som betydelsefullt. Vi har dock endast funnit ett tunt material 

kring detta och därför ser vi ett behov av vidare forskning kring påverkan av 

självbilden. Utifrån resultatet kring upplevelser av skuldbeläggning från 

sjukvårdspersonal, har vi ett intresse av forskning kring sjukvårdspersonalens 

perspektiv angående deras förhållningssätt till individer med KOL. 

 

5.4 Slutsats 
 

KOL har en stor påverkan på det dagliga livet som uttrycktes i form av begränsningar, 

att vara beroende av andra människor, kroppsliga symtom och påverkan på de sociala 

relationerna. Sjukdomen skapade även existentiella tankar. En stark upplevelse som 

lyftes fram var skuld och skam. Detta blir betydelsefullt för den kliniska verksamheten 

då det upplevdes som att sjukvårdspersonalen skapade känslor av skuld och skam. Vi 

anser att det finns ett behov av att sjukvårdspersonal blir medvetna kring dessa 

upplevelser, för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad. 
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S6 S1 AND S5 56 56 10 3 1 (5*) 

S7 MM ”Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease”    

298 298 29 6 5 (3*, 4*, 

5*,7*,8*)  



 
 

Bilaga 2, Artikelmatris                         

Författare,  

År, 

Land 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalité 

1. 

Avșar, G. & 

Kașikçi, M 

 

2011 

 

Turkiet 

Living with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: a 

qualitative study 

 

 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Undersöka upplevelser 

hos patienter med KOL 
 

Kvalitativ 

Fenomenlogisk 

design 

 

Urval ej tydligt 

beskrivet 

 

14 informanter 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tre teman identifierades: 

Kontroll av symtom, 

Funktionella handikapp och 

Emotionella trauman 

Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Barnett, M. 

 

2004 

 

England 

Chronic obstructive 

pulmonary disease: a 

phenomenological 

study of patients’ 

experiences 

 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att undersöka 

upplevelsen av att leva 

med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

design 

 

Ändamålsenligt urval 

 

10 informanter 

 

Öppna intervjuer 

med fördjupande 

frågor 

Fyra teman identifierades: 

Uppfattning av 

svårighetsgrad och symtom, 

Funktionella handikapp, 

Emotionella trauman av att 

hantera sin KOL och 

Implikationer berörande 

social förlust 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Författare, År, 

Land 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalité 

3.  

Cooney, A., 

Mee, L., 

Casey, D., 

Murphy, K., 

Kirwan, C., 

Burke, E., 

Conway, Y., 

Healy, D., 

Mooney, B. & 

Murphy, J. 

 

2012 

 

Irland 

Life with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: 

striving for” 

controlled co-

existence” 

 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att förstå meningen av 

KOL för människorna 

och deras upplevelse av 

sjukdomen 

Kvalitativ  

 

Grounded-theory 

design 

 

Ändamålsenligt 

heterogent urval och 

teoretiskt urval 

 

26 informanter 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Två kategorier och en 

huvudkategori 

identifierades 

 

Kategorier: Gömma sig och 

Kämpa 

 

Huvudkategori: 

Samexistera med sin KOL 

Hög 

 

 

 

 

 

4.  

Fraser D.D., 

Kee C.C. & 

Minick, P  

 

2006 

 

USA 

 

Living with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: 

insiders´ perspectives 

 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att undersöka 

upplevelsen hos äldre 

vuxna med svår KOL för 

att få en förståelse av hur 

sjukdomen ha påverkat 

dem och sätten dem 

integrerar sjukdomen i 

deras liv 

Kvalitativ 

 

Hermeneutisk 

fenomenologi 

design 

 

Ändamålsenligt, 

heterogent urval 

 

10 informanter 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Tre teman identifierades: 

Veta vad som fungerar, 

Knappt hänga i och Tappa 

kontroll - Få kontroll 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Författare, År, 

Land 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalité 

5. 

Ek, K., 

Sahlberg- 

Blom, E., 

Andershed, B. 

& Ternestedt, 

B-M. 

 

2011 

 

Sverige 

Struggling to retain 

living space: Patients´ 

stories about living 

with advanced 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att belysa meningen av 

att leva med avancerad 

KOL och lång–tids 

oxygen terapi när man 

lever ensam 

Kvalitativ 

 

Fenomenologisk  

Hermeneutisk design 

 

Ändamålsenligt, 

heterogent urval 

 

4 informanter 

 

 4-5 Longitudinella 

semistrukturerade 

intervjuer med varje 

deltagare 

 

Två teman identifierades: 

Att vara underordnad sin 

sjuka kropp och Skydda 

viktiga värden för 

identiteten 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

Ek, K & 

Ternestedt, B-

M. 

 

2008 

 

Sverige 

Living with chronic 

obstructive 

pulmonary disease at 

the end of life: a 

phenomenological  

study 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att beskriva den 

essentiella strukturen av 

levd erfarenhet av att 

leva med svår KOL 

under den palliativa 

fasen av sjukdomen. 

Kvalitativ 

 

Fenomenologisk 

design 

 

Ändamålsenligt, 

heterogent urval 

 

8 informanter 

 

Öppna intervjuer 

med fördjupande 

frågor 

 

Fem beståndsdelar 

identifierades: 

Förlorad fysisk styrka, 

Blivit tvingad att avstå 

aktiviteter och materiella 

ting, Att bli socialt och 

existentiellt ensam, 

Uppleva meningslöshet 

samt Uppleva 

meningsfullhet och 

samhörighet 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Författare, År, 

Land 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalité 

7.  

Ellison, L., 

Gask, L., Diar 

Bakerly, N. & 

Roberts, J. 

 

2012 

 

England 

 

 

 

 

 

Meeting the mental 

health needs of 

people with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: a 

qualitative study 

 

 

Chronic 

illness 

Att förstå de mentala 

hälsobehoven hos 

människor som lever 

med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom 

Kvalitativ  

 

Grounded Theory 

design 

 

Bekvämlighetsurval 

och ändamålsenligt 

urval 

 

 

14 informanter 

 

Semistrukturerade 

fördjupande 

intervjuer 

Tre huvudteman 

identifierades: Byta 

identitet, Upplevelse av 

social isolering samt 

Självständighet och hinder 

för att få vård 

Medel 

8.  

Elofsson 

Carling, L. & 

Öhlén, J. 

 

2004 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

Meanings of being 

old and living with 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

 

 

Palliative 

Medicin 

Att åstadkomma en 

djupare förståelse av 

meningen av den levda 

erfarenheten hos äldre 

personer som allvarligt 

sjuka med KOL och är i 

dagligt behov av vård 

Kvalitativ  

 

Fenomenlogisk 

hermeneutisk design 

 

Ändamålsenligt, 

heterogent urval 

 

6 informanter 

 

Öppna intervjuer 

 

 

 

 

Första strukturanalys: Leva 

med KOL -det är ett hårt liv 

Sekundär strukturanalys: 

Resignation-förnöjsamhet, 

Ensamhet- samhörighet och 

Vara hemlös-vara hemma 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Författare, År, 

Land 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalité 

9.  

Lindqvist, G. 

& Hallberg, L. 

R-M. 

 

2010 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

´Feelings of Guilt due 

to Self-inflicted 

Disease´: A 

Grounded-Theory of 

Suffering from 

Chronic Obstrucitve 

Pulmonary 

Disease(COPD) 

 

Journal of 

Health 

Psychology 

Att belysa 

huvudproblemet hos 

människor som lider av 

Kronisk Obstruktiv 

Lungsjukdom(KOL) och 

hur de hanterar sitt 

vardagliga liv 

Kvalitativ 

 

Grounded- Theory 

design 

 

Ändamålsenligt och 

teoretiskt urval 

 

23 informanter 

 

Öppna intervjuer 

med fördjupande 

frågor 

En huvudkategori 

identifierades: Känslor av 

skuld på grund av en 

självförvållad sjukdom 

Subkategorier: Att göra 

mening av sin tillvaro, 

Vänja sig vid kroppsliga 

restriktioner, Låta ödet 

bestämma, Skapa ursäkter 

för den rökrelaterande 

orsaken och Skapa en 

enighet med sin 

medicinering 

 

 

Medel 

10. Seamark, 

D.A., Blake,  

S.D. & 

Seamark, C.J. 

 

2004 

 

England 

 

 

 

 

 

Living with severe 

chronic obstructive 

pulmonary 

disease(COPD) : 

perceptions of 

patients and their 

carers 

 

 

Palliative 

Medicin 

Att undersöka 

upplevelser hos patienter 

som lever med svår KOL 

och inverkan på deras 

vårdare 

Kvalitativ 

 

Tolkande 

fenomenologisk 

design 

 

Bekvämlighetsurval 

 

10 informanter 

 

Semistrukturerande 

intervjuer 

Fyra teman identifierades: 

Förluster, Relationer med 

hälsovårdspersonal, 

Effekterna på vårdaren och 

Adaptation 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3, Granskningsmall för kvalitativ studie (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). 

 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?    Ja           Nej        Vet ej 

Patientkarakteristika                      Antal………………… 

                  Ålder………………… 

                  Man/kvinna…………. 

Är kontexten presenterad?     Ja            Nej           Vet ej 

Etiskt resonemang?     Ja            Nej           Vet ej 

 

Urval 

-Relevant?      Ja           Nej          Vet ej 

-Strategiskt?      Ja            Nej          Vet ej 

 

Metod för 

-urvalsförförandet tydligt beskrivet?     Ja          Nej           Vet ej 

-datainsamling tydligt beskriven?    Ja          Nej           Vet ej 

-analys tydligt beskriven?     Ja           Nej           Vet ej 

 

Giltlighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt?    Ja          Nej           Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt?     Ja          Nej           Vet ej 

-Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram?     Ja          Nej           Vet ej 

-Genereras teorin?      Ja          Nej           Vet ej 

 

Huvudfynd 

Viket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 



 
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

    Hög      Medel       Låg 

Kommentar 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4, Exempel på analys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Subkategori Kategori Tema 

Participants 

described the 

implications of 

the phenomenon 

‘living with 

COPD’ as a 

clear limitation 

in their living 

space, which 

had an 

important 

impact on daily 

life 

 

Leva med KOL 

ger 

begränsningar i 

livsrummet med 

stor inverkan på 

det dagliga livet 

 

Att vara 

begränsad 

Upplevelser i 

det dagliga livet 

 

Fångad i den 

sjuka kroppen  

They expressed 

the difficulties 

of being 

dependent on 

somebody else 

Svårt att vara 

beroende av 

någon annan 

Att vara i en 

beroendesituation 

  

Their 

descriptions 

were 

characterized by 

feelings of both 

social and 

existential 

loneliness 

Känslor av 

social och 

existentiell 

ensamhet 

 Upplevelser av 

ensamhet och 

förändrade 

sociala 

relationer 

Vara ensam med 

existentiella 

tankar 

When they no 

longer had the 

strength to 

handle daily life 

they might wish  

to end their lives 

När vardagen 

inte klarades av 

uppstod 

dödsönskan 

Synen på livet 

och döden 

Existentiella 

upplevelser 

 

 


