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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den fjärde vanligaste dödsorsaken i 

världen och beräknas öka i omfattning. Det är en irreversibel sjukdom som förvärras med 

tiden och som innebär att lungorna får svårare att ta upp syre. Rökning är den främsta orsaken 

att drabbas av KOL, vilket gör rökstopp till den viktigaste åtgärden för att begränsa 

sjukdomens förlopp. Trots det fortsätter många att röka efter att de har fått sin diagnos.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters erfarenheter av att röka vid KOL. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar genomfördes. 

Artiklarna analyserades enligt Lundman & Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa 

innehållsanalys. 

Resultat: Fem kategorier och tre underkategorier framkom i resultatet. Känslor av tvivel och 

osäkerhet, motivationens betydelse, stigmatisering och skuldbeläggning, upplevelser av 

gemenskap och trygghet samt behov av autonomi. Det fanns en tveksamhet kring sambandet 

mellan rökning och KOL vilket bidrog till minskad motivation att sluta röka. Stigmatiserande 

attityder från vårdpersonal och omgivning gav upphov till skuld och skamkänslor. Rökningen 

upplevdes som en trygghet som skapade gemenskap och välmående. Beslutet att sluta röka 

var deras och ingen annans. Att bli tillsagd att sluta röka hade motsatt effekt.  

Slutsats: Litteraturstudien visar att patienter med KOL har ett ökat behov av mer information 

om sjukdomen. Sluta röka är för många en process som innebär livsstilsförändringar. Det 

innebär att ett öppet förhållningssätt från närstående och vårdpersonal kan vara till hjälp för 

patienterna att få motivation till att vilja bli rökfria. Avgörande är att se till patientens hela 

livsvärld för att kunna möta dessa patienter och lindra lidande och öka välbefinnande.  
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INLEDNING 
 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som rapporteras öka i omfattning 

(Socialstyrelsen, 2009). Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi träffat flera patienter 

med KOL och då vi också har närstående med KOL har vi upplevt att sjukdomen har en stor 

inverkan på de drabbades liv. Som främsta behandling mot KOL gäller rökstopp (Hjärt- och 

Lungsjukas Riksförbund, 2013). Trots detta fortsätter många patienter att röka.   

 

“I self inflicted it (ill health) on to myself, it was my choice unfortunately it was the 

wrong choice and a very costly choice. (Whisper) It is still my choice wheather I 

smoke or not (pause) I choose to smoke.” (Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2011, s. 822) 

 

För att i vårt framtida yrke kunna möta dessa patienter är det därför viktigt att ha kunskaper 

om deras upplevelse av rökning, vilket kommer öka vår förståelse för denna patientgrupp. 

Därför har vi valt att göra en litteraturstudie som fokuserar på erfarenheter av att röka vid 

KOL. 

 

BAKGRUND 

 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2013) listar KOL som den fjärde vanligaste dödsorsaken i 

världen, där runt 65 miljoner är drabbade. Sjukdomen är ett ökande hälsoproblem och i 

Sverige beräknas 500 000 till 700 000 människor lida av KOL, och omkring 2 500 personer 

avlider årligen av sjukdomen (Hjärt- och lungfonden, 2009). Vid 40 års ålder är det ovanligt 

att få diagnosen KOL. Det är först i 50-årsåldern som de första symptomen börjar visa sig hos 

människor som röker och vid 60 års ålder har 25 % av dessa utvecklat KOL. Mörkerantalet är 

stort då endast en av fem drabbade har fått diagnosen (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Patofysiologi  

KOL är en irreversibel och progressiv lungsjukdom vilket innebär att sjukdomen är obotlig 

och förvärras med tiden. KOL påverkar lungornas minsta lungblåsor, alveolerna, vars uppgift 

är att uppta syrgas ur luften. Vid KOL förstörs lungblåsornas väggar och det bildas större 

alveoler men färre till antalet, så kallade emfysemblåsor. Detta påverkar 

syreupptagningsförmågan genom att den sammanlagda ytan där gasutbytet sker blir mindre, 

och därmed minskar lungornas möjlighet att förse blodet med friskt syre (Ledin, 2011). Vid 

KOL drabbas även de små luftrören, bronkiolerna. Luftrören blir inflammerade vilket leder 

till ärrbildning och gör att det blir bestående förträningar på luftrören, bronkiolit. Emfysem 

och bronkiolit ger tillsammans sjukdomsbilden KOL (Nationellt vårdprogram för KOL, 

2013). 

 

Symptom & Diagnostisering 

Sjukdomen är starkt förknippad med tobaksrökning och rökning är den i särklass främsta 

riskfaktorn. Av de som drabbas av KOL är 90-95% rökare eller tidigare rökare (Hjärt- och 

lungfonden, 2009). Det är ytterst ovanligt att personer som inte röker drabbas, men brist på 

det skyddande proteinet, alfa-1-antitrypsin, kan öka risken. Passiv rökning och regelbunden 

inandning av skadliga gaser och partiklar är ytterligare faktorer som kan bidra till KOL (Griph 

& Ström, 2007).  

 

KOL är en sjukdom som utvecklas långsamt och symptomen kommer smygande, vilket gör 

att när personer söker hjälp har det ofta hunnit gå ganska lång tid. Till en början kan 
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symptomen avfärdas som tecken på dålig kondition eller ständiga förkylningar. I takt med att 

sjukdomen fortlöper upplevs symptom som andnöd, hosta, slemhosta, pipande andning och 

långdragna luftvägsinfektioner. Det är när dessa symptom inte längre går att förbise som vård 

uppsöks (Larsson, 2012). Ytterligare tecken på KOL kan vara undernäring vilket kan ha flera 

orsaker. Energiomsättningen ökar i vila när andningsmusklerna får arbeta mer, fortsatt 

rökning ökar kroppens energibehov och andnöd vid måltid påverkar aptiten negativt. Kol ses 

idag som en systemsjukdom som påverkar hela kroppen. Hjärt- och kärlsjukdomar, 

benskörhet, inkontinens samt ångest och depression är ytterligare problem som kan drabba 

patienter med KOL (Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 2009)  

 

Förutom anamnes görs en kroppsundersökning där tecken på KOL kan vara förstorad 

bröstkorg, dämpande ljud från hjärta och lungor samt svullna fötter och underben till följd av 

påverkat hjärta. Undersökningen ska även kompletteras genom att göra spirometri, 

reversibilitetstest, lungröntgen samt skiktröntgen. Spirometri kontrollerar lungornas funktion 

genom att mäta andelen luft som kommer in och ut ur lungorna via ett andetag samt hur lång 

tid det tar för den luften att passera. Skilda resultat för varje andetag påvisar nedsatt 

lungfunktion. KOL delas in i graderna lindrig, måttlig och svår beroende på spirometrins 

resultat (Ledin, 2011). För att särskilja KOL från astma görs ett reversibilitetstestet genom att 

lungfunktionen mäts före och efter att luftrörsvidgande läkemedel har givits och KOL 

föreligger om luftvägsobstruktion kvarstår efter behandlingen (Larsson, 2006). Skillnaden 

ligger i att vid KOL är lungfunktionen alltid nedsatt men vid astma finns en normal 

lungfunktion förutom vid försämringsperioder (Olséni, 2003). KOL kan med hjälp av 

spirometrin Vid lungröntgen kan eventuell annan lungsjukdom uteslutas och vid skiktröntgen 

kan försämring av lungorna studeras i detalj (Ledin, 2011). 

 

Behandling vid KOL 

Vid KOL har behandlingen framför allt två syften: lindra symptom och förebygga 

försämringsperioder så kallade exacerbationer. Läkemedel som kan lindra är luftrörsvidgande 

medel, inflammationsdämpande som kortison, slemlösande acetylcystein och syrgas, men de 

kan inte bota sjukdomen (Ledin, 2011). Den enskilt viktigaste åtgärden för att begränsa 

sjukdomsförloppet vid KOL är att ändra tobaksrökningens omfattning, allra helst med totalt 

rökstopp. Därför är det viktigt att få hjälp att sluta röka och att förebygga återfall för att 

förhindra att sjukdomen förvärras (Olséni, 2003). Vid ett rökstopp återfås inte den förlorade 

lungfunktionen, men den fortsatta lungförsämringen sker i samma takt som vid normalt 

åldrande. Detta visar att ett rökstopp alltid lönar sig (Griph & Ström, 2007). Vårdpersonal ska 

uppmuntra patienter att sluta röka genom att fråga om rökvanor, ha motiverande samtal samt 

erbjuda nikotinersättningsmedel och rökavvänjningsstöd (Laniado-Laborin, 2009). 

 

Patienter med KOL upplever ofta en försämrad ork, mindre energi och andnöd vid fysiskt 

påfrestande aktiviteter, vilket i sin tur leder till ännu sämre kondition och hälsotillstånd. Detta 

gör att motion är en viktig del av behandlingen (Ledin, 2011). En sjukgymnast kan hjälpa till 

med den fysiska träningen, och kan även lära ut andningsteknik som avlastar 

andningsmuskulaturen. Syftet med tekniken är att energiåtgången minskar och ventilationen 

blir effektivare. Andnöd definieras som en subjektiv upplevelse av att inte kunna få luft. En 

patient med svår KOL kan uppleva andnöd av att äta eller av att bara vila sig (Larsson, 2012). 

Andningsträning är därför viktigt för att patienterna ska känna att de har kontroll över sin 

andning vid svår andnöd. Detta kan i sin tur motverka känslor av stress och oro (Olséni, 

2003). Kostråd och näringstillskott kan vara nödvändigt då undernäring leder till ökad 

infektionsrisk och minskad muskelstyrka, vilket försämrar sjukdomens prognos (Nationellt 

vårdprogram för KOL, 2013).  
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Fysisk och psykisk påverkan vid KOL 

En stor del i sociala relationer består i att kunna delta i olika aktiviteter och sammankomster. 

Många upplever att det blir en omöjlighet på grund av de fysiska hinder som KOL vanligen 

medför, såsom brist på ork och energi (Ek & Ternestedt, 2008; Williams, Bruton, Ellis-Hill, & 

McPherson, 2007). Att leva med dessa hinder och aldrig på förhand veta hur kroppens fysiska 

tillstånd är leder till inre stress. Detta försvårar planeringen kring sociala aktiviteter som det 

vanligen finns kraft och styrka att kunna delta i (Ek & Ternestedt, 2008). Självständiga 

aktiviteter utanför hemmet tenderar därför att avta med tiden och välbefinnandet minskar 

(Berger, Kapella & Larson, 2011; Williams et al., 2007). Därmed har den nedsatta fysiska 

förmågan ett indirekt samband med ett försämrat mentalt mående (Clancy, Hallet & Caress, 

2009). Många med KOL försöker dölja problem som sjukdomen medför exempelvis genom 

att gå undan när de behöver hämta andan eller hosta på grund av andfåddhet. I början blir 

detta beteendet till en del av deras levnadssätt för att sedan övergå till att bli påfrestande och 

ångestfyllt (Cooney et al., 2013). Då KOL ses som en självförvållad sjukdom finns det en 

osäkerhet kring hur omgivning och vårdpersonal kommer att bemöta deras sjukdom och 

många känner rädsla inför att bli stigmatiserade (Berger et al, 2011).  

 

Sluta röka vid KOL 

Rökstopp är den viktigaste åtgärden vid KOL, trots detta fortsätter många patienter att röka 

efter att de har fått sin diagnos (Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 2009). De känner att de 

inte är redo att sluta och har inte haft någon framgång vid tidigare försök att sluta röka. 

Information som de vill ha från vården ska vara ärlig och utan predikningar. Det finns även ett 

behov av att få information om sin lungstatus då det kan hjälpa dem att hitta motivationen till 

att sluta röka (Parker, Goldman & Eaton, 2008). Trots att rökstopp är ett måste för att 

försämringen av lungorna inte ska fortgå, erbjuds bara en tredjedel av patienterna med KOL 

rökavvänjning från vården (Luftvägsregistret, 2012). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Vårdvetenskapen utgår från människans upplevelser och det huvudsakliga ändamålet är att 

stärka, förbättra och utveckla förståelsen mellan patient och vårdpersonal. Detta uppnås 

genom ökad kunskap och lärdom om patienters erfarenheter (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt synsätt med begreppen livsvärld, välbefinnande och 

lidande i fokus.   

 

Livsvärld 

Vårdvetenskapen utgår ifrån patientens perspektiv där livsvärlden är i fokus. Livsvärlden är 

unik för varje människa och formas av människans erfarenheter och upplevelser. Den har 

ingen egen existens och kan inte särskiljas från människan som befinner sig i den. Livsvärlden 

kan förstås utifrån hur människan erfar världen i relation till sig själva och andra. Den levda 

kroppen är i fokus (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid sjukdom förändras livsvärlden och 

tillgången till världen. Förändringen är personlig och kan förstås genom ett helhetstänkande 

med tonvikt på individen och dess omvärld (Öquist, 2009). Att leva med KOL innebär såväl 

fysiska som psykiska påfrestningar. Vid användande av ett livsvärldsperspektiv kan 

vårdpersonal få en djupare förståelse för patienterna och deras upplevelse av sin sjukdom. 

 

Välbefinnande 

För att känna välbefinnande krävs det upplevelser av mening, sammanhang och trygghet. Vad 

det innebär är individuellt och kan förändras över tid. Trygghet kan beskrivas som en 

grundläggande känsla nära kopplad till upplevelse av hälsa. Att ha hälsa innebär att vara i 
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balans, att leva det liv man vill och känna livskraft. Hälsans betydelse är personlig och är 

beroende av människans aktuella livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Vid sjukdom är förlust av sammanhang ofta ett hinder på vägen mot välbefinnande. En känsla 

av mening kan hjälpa patienten att klara av att hantera den ohälsa som sjukdomen innebär. 

Vid långvarig sjukdom är det vanligt att det uppkommer känslor av att vara ur balans, ur rytm 

och avsaknad av mening. Känslan av sammanhang kan helt utebli då sjukdomen hamnar i 

fokus och skapar känslor av otrygghet (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta gör det viktigt att 

försöka hitta nya sammanhang och skapa välbefinnande i det liv som patienten befinner sig i, 

trots närvaro av sjukdom (Birkler, 2007).  I vårdrelationen är det viktigt att personalen visar 

en öppenhet och följsamhet för patientens livsvärld för att kunna hjälpa dem att uppnå 

välbefinnande och hälsa (Snellman, 2009). 

 

Lidande 

Hur en människa uppfattar och hanterar lidande är individuellt och kan framträda på olika sätt 

men förnekelse, ilska och ångest är vanliga reaktioner. Människans personliga erfarenheter 

och tidigare sjukdomar är det som avgör om och hur personen lider (Wiklund, 2009). Genom 

att kommunicera med andra om sina upplevelser av lidande kan nya perspektiv framträda som 

ger bekräftelse på det som upplevs och lidandet kan minska (Baggens & Sandén, 2009). Att 

drabbas och leva med KOL kan innebära ett sjukdomslidande. Detta uppkommer då 

symptomen från sjukdomen påverkar vardagslivet på ett betydande sätt. Sjukdomslidandet 

begränsas inte till sjukdomen som sådan utan berör både kroppsliga, själsliga och andliga 

aspekter av personens liv tillsammans med närstående (Wiklund, 2009). Patienterna behöver 

oftast söka vård eller annan medicinsk behandling för att lindra sjukdomslidandet. Då kan 

vårdlidande uppstå genom bristfälligt bemötande från vårdpersonalen eller att patienten inte 

blir delaktig i sin egna vård. Dahlberg och Segesten (2009) skriver att vård som inte stärker 

patientens hälsoprocesser innebär vårdlidande. Vid möten som ska lindra lidande är det viktigt 

att reflektera över hur vårdpersonalen själva skulle vilja bli behandlade i liknande situationer 

men samtidigt inse att det nödvändigtvis inte är på det sätt patienten vill bli bemött 

(Santamäki-Fischer & Dahlqvist, 2009).  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

KOL är en sjukdom som finns över hela världen och är den fjärde vanligaste dödsorsaken. 

Det är en irreversibel sjukdom som försämrar lungorna samt luftvägarna genom att bryta ned 

alveolerna och bronkiolerna. Tobaksrökning är den vanligaste orsaken till sjukdomen. 

Andnöd, ångest och försämrat allmäntillstånd leder ofta till en social isolering då aktiviteter 

utanför hemmet tenderar att avta. Trots att rökstopp är den viktigaste åtgärden för att lindra 

sjukdomen fortsätter många att röka. Det finns redan mycket forskning om hur det är att leva 

med KOL och därför kommer litteraturstudien fokusera på patienters erfarenheter av att röka 

vid KOL. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2c§) skall vårdpersonal 

arbeta för att förebygga ohälsa och ge upplysningar om lämpliga metoder för att förebygga 

sjukdom. Därav kommer denna studie vara av betydelse då vi hoppas att den ska vidga 

förståelsen och kunskapen kring vad som krävs för att hjälpa patienter med KOL att sluta 

röka. 

 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa patienters erfarenheter av att röka vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom. 
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METOD 

 

Författarna har valt att göra en kvalitativ litteraturstudie. Den kvalitativa metoden strävar efter 

att beskriva, tolka och förstå ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2003). Metoden har ökad 

förståelse som främsta mål och utgångspunkten är att genom att se till människans hela 

livsvärld kan ett fenomen bättre förstås (Friberg, 2006). Denna ansats valdes då fokus ligger 

på upplevelserna av rökning vid KOL. 

 

Studien har genomförts i form av en litteraturöversikt, vilket innebär att skapa en överblick av 

aktuell forskning inom det valda området. Detta kan i sin tur hjälpa sjuksköterskan i sin 

yrkesroll vid bemötande av patienter med KOL samt öka förståelsen för patienternas behov 

och upplevelser (Friberg, 2006). Litteraturöversikten baseras på vetenskapliga artiklar som 

har sökts i relevanta databaser.  

 

Datainsamling 

Artikelsökningar har utförts i databaserna SweMed+, Cinahl, PubMed och PsycInfo (bilaga 

1). Dessa databaser valdes ut då de är inriktade mot omvårdnadsforskning, vilket är det 

område studien fokuserat på. Efter möte med bibliotekspersonalen utökades sökningarna till 

att även omfatta databasen Onesearch. Här kan fritextsökningar göras i universitetets alla 

fulltextdatabaser gemensamt. Detta möjliggjorde att hitta nyare artiklar som ännu inte blivit 

tilldelade ämnesord.  

 

Vid kvalitetsgranskning av artiklarna användes Willman, Stoltz och Bathsevanis, s. 175-176 

(2011) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (bilaga 2). För att 

avgöra kvaliteten på artiklarna besvarades 16 frågor med alternativen ja, nej eller vet ej. Vid 

positivt svar tilldelades ett poäng, och vid negativt svar och vet ej noll poäng. Totala antal 

poäng räknades om till procent för att underlätta jämförelse mellan artiklarna. Då tio positiva 

svar uppfyllde 60 % av poängsumman ansågs kvaliteten vara medelhög. Tretton positiva svar 

uppfyllde 80 % och då ansågs kvaliteten vara hög. En sammanställning av artiklarna som 

valdes ut gjordes i form av en tabell (bilaga 3). 

 

Urvalsförfarande 

Kriterierna för val av artiklar var att de skulle vara vetenskapliga originalartiklar, etiskt 

granskade samt skulle varit publicerade inom de senaste åtta åren, för att visa på aktuell 

relevant forskning. Att artiklarna var vetenskapliga kontrollerades via Ulrichsweb (2013). 

Ytterligare inklusionskriterier för urvalet var att artiklarna skulle vara kvalitativa, peer 

reviewed, skrivna på engelska eller svenska samt innefatta patienter som fortfarande röker. 

Det gjordes ingen åtskillnad i urvalet kring vilken grad av KOL informanterna hade. 

Exklusionskriterier var artiklar med bristfällig kvalité, andra lungsjukdomar än KOL t.ex. 

lungcancer samt patienter drabbade av KOL beroende på andra faktorer än rökning. 

 

För att söka i databaserna delades ämnesorden in i tre block: KOL, Sluta röka och 

Upplevelser. Det första blocket bestod av ämnesorden KOL, COPD, Pulmonary Disease 

Chronic Obstructive. Det andra bestod av Smoking, Smoking Cessation, Nicotine, Recidivism 

och det tredje av Emotions, Behavior, Self-Image, Attitudes, Stress, Motivation, Self-Blame, 

Quality of Life (Figur 1). Dessa sökord valdes ut då de ansågs relevanta utifrån syftet för 

studien. Sökorden i blocken användes enskilt och i olika kombinationer för att vidga 

sökområdet. Utifrån sökningar lästes artiklarnas abstract (129st) igenom. De artiklar där 

abstract hade hög relevans gentemot syftet valdes ut och lästes sedan i fulltext. Av artiklarna 

var det tio stycken som svarande an mot syftet och som bedömdes ha medel eller hög kvalitet. 
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Dessa valdes ut till resultatet. Totalt sett hade 135 personer intervjuats, 80 kvinnor och 55 

män.  

 

Figur 1: Ämnesordsfördelning vid sökning i databaser 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

Dataanalys  

Artiklarnas analyserades enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa 

innehållsanalys. Inriktningen var manifest, vilket innebär att det uppenbara och synliga i 

texten analyserades.  Den kvalitativa innehållsanalysen används främst när stora mängder data 

ska hanteras och där texter ska granskas och analyseras. Fokus ligger på att ge ny förståelse 

och kunskap om ett fenomen genom att hitta likheter och skillnader mellan texterna och 

beskriva dessa. Även Polit och Beck (2012) hänvisar till användning av denna analys när den 

kvalitativa ansatsen används. Utgångspunkten är att hitta beskrivande kategorier för att utifrån 

dessa skapa en vidare förståelse för fenomenet. Den kvalitativa innehållsanalysen valdes av 

författarna då den ansågs som lämplig eftersom studien var inriktad mot att beskriva 

upplevelser. 

 

Författarna läste först igenom artiklarna var för sig för att kunna skapa sig en egen förståelse 

av helheten och textmaterialet. Därefter lästes artiklarna ett flertal gånger tillsammans där 

diskussion fördes mellan författarna om innehållet i materialet. Efter det lästes texterna 

återigen igenom var för sig och meningsbärande enheter som ansågs svara an mot syftet 

markerades. En meningsbärande enhet är ord eller stycken som är meningsbärande i texten 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Vid jämförelse mellan författarnas meningsbärande 

enheter framkom liknande resultat. Meningsenheterna kondenserades för att blir mer 

lätthanterliga samtidigt som det väsentliga innehållet i texten bevarades. Dessa abstraherades 

sedan till koder. Koder beskriver kortfattat innehållet i meningsenheter och hjälper författarna 

att se sin data utifrån nya perspektiv (ibid). Utifrån skillnader och likheter jämfördes koderna 

och fem kategorier togs fram som svarade an på syftet. I de fall där kategorierna uppvisade 

variationer togs underkategorier fram för att återspegla artiklarnas resultat utan att väsentlig 

data går förlorad (se bilaga 4). 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

I enlighet med de etiska riktlinjer som Helsingforsdeklarationen (2008) föreskriver ska 

deltagarna i studier få information om informerat samtycke, frivillighet och studiens syfte. 

Samtliga artiklar som har använts i litteraturstudien hade etiska överväganden eller hade fått 

etiskt godkännande, förutom en. Denna artikel hade inget uttalat etiskt resonemang, men den 

ansågs ändå uppfyllda de etiska riktlinjerna genom att informanterna hade fått skriftlig 

information om studien, valt att delta frivilligt och hade tilldelats pseudonymer.  

 

Alla resultat som framkom i artiklarna har redovisats, det vill säga ingen information har valts 

bort eller lagts till för att bättre svara an på studiens syfte. Detta innebär att objektivitet har 

eftersträvats i resultatet likaså i valet av artiklar som inkluderats i studien (Axelsson, 2008). 

Förförståelse är förutsättning för att kunna utveckla ny kunskap, men kan också hindra för att 

upptäcka något nytt. Trots strävan efter objektivitet kan författarnas tidigare erfarenheter, vår 

förförståelse, har kommit att påverka resultatet. Genom att vara medvetna och reflektera över 

författarnas egna förförståelse har detta försökts motverkas (Forsberg & Wengström, 2003). 

Vid analys av resultatet i artiklarna har texterna översatts noggrant och med hjälp av 

ordböcker. Citaten i resultatdelen behölls på sitt originalspråk för att öka trovärdigheten. 

 

RESULTAT 
 

Analysen av artiklarna resulterade i fem kategorier och tre underkategorier, vilka presenteras i 

nedanstående figur. Kategorierna beskriver patienters erfarenheter av att röka vid KOL. 

 

Figur 2. Kategoriöversikt 

 

Känslor av tvivel och osäkerhet 

Många var osäkra på om rökning var den avgörande orsaken till KOL och en del förnekade 

det helt. Anledningen var att ingen av de personer som rökte i deras omgivning hade drabbats 

av KOL (Burrows & Carlisle, 2010; Hansen, Walters & Bakers, 2007; Nykvist, Larsson & 

Dahlborg Lyckhage, 2013; Schofield, Kerr & Tolson, 2007). De menade istället att rökningen 

höll symptomen från KOL i schack och att rökstopp skulle innebära ett direkt förvärrat 

sjukdomsförlopp (Schofield et al., 2007; Burrows & Carlisle, 2010). ”… friends that smoked 

the same as me, everyone that I know that stopped, they are all dead and the few that´s left 

have worse breathing problems than I´ve got” (Schofield et al., 2007, s. 1730).  

 

Av de som inte helt förnekade att det fanns ett samband mellan rökning och KOL tvivlade 

många på att rökningen var den enda sjukdomsorsaken. De hävdade att det fanns andra 
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förklaringar till sjukdomen som att den var åldersrelaterad, att de hade varit passiva rökare 

som barn eller att de varit utsatta för exponering av skadliga gaser och partiklar på sin 

arbetsplats (Hansen et al., 2007; Schofield et al., 2007; Halding, Heggdal & Wahl, 2011). ”It 

could be a combination love of where I´ve worked, if they’ve been breathing in any fumes, or 

if like asbestos or, various things could have caused it.” (Schofield et al., 2007, s.1730). De 

ansåg att sjukvårdspersonalen hade en konspirationsteori där de felaktigt skyllde olika 

sjukdomar på rökningen enbart för att avskräcka folk från att fortsätta röka. 

 

”Well all the medical people…put it down to smoking, I say it doesn´t matter what the 

hell´s the matter with you, they´ll put it down, anything they´ll put down to smoking eh 

but also well I´d just say age, I mean as one gets older you must eh sort of get run 

down someway or another”. (Schofield, Kerr & Tolson, 2007, s.1730) 

 

Motivationens betydelse 

Av de som var medvetna om att rökstopp var av högsta vikt för att lindra deras sjukdom var 

det ändå inte självklart att försöka sluta röka. Dels upplevde många brist på motivation och 

ansåg att det inte var värt besväret att försöka, och dels hade många försökt att sluta flera 

gånger tidigare men misslyckats (Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2011; Burrows & Carlisle, 

2010; Eklund, Nilsson, Hedman & Lindberg, 2012; Lundh, Hylander & Törnkvist, 2012; 

Lindqvist & Hallberg, 2010). 

 

Av de som var framgångsrika i sina försök att sluta röka krävdes det motivation och en stark 

vilja. Försök som genomfördes med framförhållning och planering lyckades. De upplevde då 

inga stressmoment eller tidspress från varken sig själva eller omgivningen vilket medförde att 

de kunde genomföra försöken problemfritt. En annan faktor som spelade stor roll för att hitta 

motivation till att sluta röka var deras medvetenhet om sjukdomens allvarliga konsekvenser så 

som andnöd och syrebrist (Lundh, Hylander & Törnkvist, 2012; Burrows & Carlisle, 2010). 

“Suddenly, I realised that if I want to see my grandchildren grow up I had to stop smoking” 

(Lundh et al., 2012, s.489). De ekonomiska fördelarna det innebar med rökstopp ansågs vara 

av betydelse. Däremot fanns det en osäkerhet ifall dessa var en motivationsfaktor innan de 

hade uppnått rökstopp eller om det var en anledning som lyftes i efterhand av andra 

framgångsrika före detta rökare (Burrows & Carlisle, 2010). Att förbli positiv genom hela 

processen och att känna förhoppning om att lyckas sluta röka gjorde att de upplevde det som 

meningsfullt att hela tiden prova nya metoder och hitta andra lösningar på sitt rökbegär. ”I 

can’t count on my fingers how many times I have tried to quit smoking but still I have hope of 

success” (Lundh et al., 2012, s.490). Försök med medicin som nikotinplåster och 

nikotintuggummin hade använts framgångsrikt och en del hade använt snus som ett substitut 

till cigaretterna (Eklund et al., 2012). 

 

Brist på motivation 

Många saknade motivationen det krävdes för att sluta röka. Rökningen hade varit en stor del i 

deras liv och var inget självklart att välja bort (Schofield et al., 2007). Begäret efter rökningen 

var så starkt att den negativa påverkan av deras hälsa som den medförde inte spelade någon 

roll för dem (Jonsdottir & Jonsdottir, 2007; Eklund et al., 2012).”The way I have suffered 

with my chest for the last two years, I say to myself is it worth stopping now? It’s the only 

enjoyment I’ve got.” (Wilson et al., 2011, s. 821). En annan anledning till att de inte kände 

någon motivation kring att sluta röka var på grund av okunskap om sjukdomen då de trodde 

att den var för långt framskriden för att de skulle gynnas (Wilson et al., 2011; Nykvist et al., 

2013). När de hade planerat att försöka uppnå rökstopp sköt de hela tiden beslutet framför sig 
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och hittade orsaker som de ansåg tog upp den tid som det krävdes för att sluta röka (Eklund et 

al., 2012). 

 

Många hade flera gånger i sitt liv gjort försök till att sluta röka men hade misslyckats för att 

begäret efter cigaretterna blev för stort. Depression eller att de gick upp i vikt var andra 

anledningar till att försöken misslyckats (Burrows & Carlisle, 2010; Eklund et al., 2012). 

”Yes, I’m just saying if I would not put on extra weight then I would certainly make an effort 

to try to quit, but it´s the weight I’m afraid of” (Eklund et al., 2012, s. 3). Varje misslyckat 

försök att sluta röka bidrog till sämre självförtroende, sämre självkänsla och skapade 

prestationsångest. Detta ledde till slut till att de hade förlorat allt hopp kring att lyckas i sina 

försök och accepterade sig själva som rökare för alltid (Lundh et al., 2012). 

 

Stigmatisering och skuldbeläggning 

Resultatet visade att många personer kände sig utsatta för stigmatiserande attityder från 

omgivning och vårdpersonal. Dessa negativa upplevelser gav upphov till skuld och skam, 

vilket gjorde att många rökte mer istället för mindre. De upplevde även att de inte fick samma 

vård som andra patientgrupper, eftersom deras sjukdom ansågs som självförvållad (Eklund et 

al., 2012; Lindqvist & Hallberg, 2010). Frånvaro av stöd ledde till ökad isolering från 

omgivningen, vilket resulterade i att de rökte mer (Wilson et al., 2011) 

 

Frånvaro av stöd från vårdpersonal 

Då KOL definieras som en självorsakad sjukdom skapade detta problem för personerna när de 

sökte vård eftersom det ökade risken för stigmatisering och skuldbeläggning. De kände att 

vårdpersonal såg ner på dem när de inte lyckades sluta röka och att de inte alltid möttes av 

förståelse och sympati utan snarare av negativa attityder. “That thing about smoking, then you 

don´t get access to care. You can if you´re an alcoholic or a drug abuser” (Lindqvist & 

Hallberg, 2010, s. 460). Samtidigt upplevdes detta som väldigt komplext då många kände att 

de inte hade någon rätt att klaga eftersom de kände att rökningen, som de själva valt, orsakat 

deras sjukdom.“ I feel like a villain when I meet the doctor, I feel ashamed because I keep on 

smoking” (Lundh et al., 2012, s. 489). Vårdpersonalens bemötande upplevdes av många som 

brist på empati för deras sjukdom. Det som borde varit ett stödjande samtal blev istället ett 

obekvämt möte där fokus låg på att de skulle sluta röka och inte på deras sjukdom. Läkarnas 

inställning till rökning och KOL gjorde att de inte vågade fråga om alternativa 

sjukdomsorsaker (Halding et al., 2011).  

 

Skuldbeläggningen från vårdpersonalen gjorde att många helt undvek att söka hjälp om de 

inte slutat röka av rädsla för att känna sig utpekade och stigmatiserade. En positiv atmosfär, 

mycket uppmuntran och stöd utan varningar och uppläxningar sågs som viktigt vid möten 

med vården. Det ökade deras självförtroende och gav känslor av att de skulle kunna lyckas 

med rökstopp (Nykvist et al., 2013). 

 

Frånvaro av stöd från omgivningen 

Många upplevde att samhället dömde deras sjukdom som självförvållad vilket skapade 

känslor av utanförskap. De kände att andra patientgrupper fick mer stöd och hjälp från 

allmänheten och omgivningen. De upplevde att rökning sågs som en svaghet och de kände sig 

utpekade som svaga individer, vilket gav upphov till skam och skuldkänslor (Lindqvist & 

Hallberg, 2010). Omgivningens krav på att de skulle sluta röka kom inte bara ifrån samhället 

utan även från närstående, familj och vänner. En person uttryckte det som att det hade blivit 

ett allmänt samtalsämne att prata om hennes rökning. Fokus låg bara på rökningen och inte på 

hennes sjukdom (Halding et al., 2011). 
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Många upplevde att de anpassade sitt beteende för att inte göra närstående oroliga och 

upprörda. De valde att dölja rökningen för att slippa konfrontationer och få kritik från 

omgivningen (Wilson et al., 2011). Gömma doften av rökningen kunde bli en besatthet, då det 

drog uppmärksamhet till dem och deras svaghet. När barnen kommenterade deras röklukt på 

ett negativt sätt var det som ett slag i ansiktet som väckte känslor av värdelöshet. En kvinna 

bad sin man köpa cigaretter åt henne för att inte människor i hennes omgivning skulle få 

möjlighet att kommentera hennes rökning (Jonsdottir & Jonsdottir, 2007). Tjat från 

omgivningen sågs nedvärderande och gjorde att motivationen till rökstopp sjönk (Nykvist et 

al., 2013). De kände sig kritiserade vilket gav upphov till kravfyllda tankar som ledde till 

stress, tappat självförtroende och ökat lidande. Negativa kommentarer ifall deras försök att 

sluta inte lyckades gav känslor av misslyckande och tappat hopp för att någonsin lyckas med 

rökstopp (Lundh et al., 2012).  

 

Resultatet visade också att brist på stöd från familjemedlemmar som rökte, upplevdes som en 

barriär. Även om en del kunde tacka nej när de blev erbjudna cigaretter från familjen, 

försvårade det rökstoppet.  

 

“My sister-in-law came up, they all smoke and the state I´m in, I don´t know how they 

don´t stop it and they´ll say to me “Do you want one?” and I just say “no”. I´ve got 

that I can say no…” (Schofield et al., 2007, s. 1731)  

 

Upplevelse av trygghet och gemenskap 

Resultatet visade att de flesta såg cigaretten som en vän och en följeslagare. Cigaretterna gav 

gemenskap, en känsla av trygghet och välmående (Lindqvist & Hallberg, 2010; Eklund et al., 

2012). 

 

För många bestod problemet att uppnå rökstopp i att cigaretten skapade ett lugn och en social 

trygghet som de var oroliga att förlora. En kvinna uttryckte att cigaretterna alltid fanns nära 

till hands och var lugnande vid behov: “[Smoking] calms me down. It gives me support that I 

don´t get elsewhere…” (Jonsdottir och Jonsdottir, 2007 s. 300).  De positiva effekterna av 

rökningen lovordades av många. Det var rogivande och tog bort stress (Eklund et al., 2012). 

Många uttryckte att det gav inre lugn, tröst och en möjlighet till vila. Det var svårt att hitta ett 

substitut som gav just detta (Nykvist et al., 2013). Rökningen var förknippat med sällskap och 

möte med andra människor. Det fanns en rädsla att förlora detta umgänge vid rökstopp. 

 

“You have a smoke after coffee, and when your mates smoke, you also have a smoke. 

Lots of times you wanted that cigarette for the companionship. Really, smoking 

doesn´t taste good, but there was something else in it, the companionship.” (Lindqvist 

& Hallberg, 2010, s. 462) 

 

Många upplevde isolering på grund av sin sjukdom och rökvanorna gav struktur, rutin och 

sällskap i en annars händelselös vardag (Wilson et al., 2011). 

 

Fördelarna med att sluta röka vägdes mot nackdelarna det skulle föra med sig. Belöningen vid 

rökning sågs som mer positiv än de eventuella vinster de skulle få vid rökstopp. Även om 

deras hälsa skulle gynnas var de osäkra på om de mentalt skulle må bättre. Det fanns många 

positiva känslor kopplade till rökning. Ett liv utan rökning sågs som torftigt. En person 

uttryckte det som att det skulle bli en stor förlust att välja bort cigaretten: “It´s hard you know, 
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but still you think you have lost something, it´s bereavement, you really do think you have lost 

your best friend” (Wilson et al., 2010, s. 823).  

 

Resultatet visade att cigaretten var en del av personernas identitet, vilket gjorde rökningen till 

en svår vana att bryta. Dessa positiva känslor som fanns till cigaretten skapade välbefinnande 

vilket försvårade beslutet att sluta röka.  

 

Behov av autonomi 

Rökstopp sågs som ett personligt val och det valet kunde bara personen i fråga fatta. Ingen 

kunde göra det åt dem. Att bli tillsagd att sluta röka hade motsatt effekt och ansågs kränkande. 

Det gav ökat lidande när de kände att de tappade sin självbestämmanderätt (Eklund et al., 

2012; Burrows & Carlisle, 2010; Wilson et al., 2011). 

 

Resultatet visade att de flesta ansåg att beslutet att sluta röka måste vara deras och ingen 

annans. Ingen kunde ta beslutet åt dem. “I don´t like… anybody telling me what I should do, 

it´s got to be my decision.” (Burrows & Carlisle, 2010, s. 210). Det upplevdes som 

nedvärderande när vårdpersonal och omgivning sa åt dem att de måste sluta röka. Konstanta 

krav från andra att de skulle sluta röka gav motsatt effekt. De fortsatte att röka eller så 

minskade motivationen till rökstopp. “When they say… shouldn´t you stop smoking? ... 

never… just because they say so… one thinks never.” (Eklund et al., 2012, s. 4). Att 

bestämma över sitt eget liv var viktigt och för en del var cigaretten det enda som kunde visa 

detta. Det kunde ingen ta ifrån dem vilket skapade känslor av frihet (Jonsdottir & Jonsdottir, 

2007). 

 

Medvetenheten om vikten att sluta röka kunde finnas, men de var inte redo att ta det ännu. För 

att lyckas visste de att beslutet måste vara deras (Nykvist et al., 2013). Det upplevdes som 

svårt att hantera omgivningens krav på att sluta röka. Vissa valde därför att inte berätta om 

sina försök att sluta röka. ”Then I think to myself… this is none of your business… it’s my own 

choice.”(Eklund et al., 2012, s. 5). Många ville ha stöd och hjälp, men ville inte bli 

behandlade moraliserande. Stöd skulle också ges efter att de fattat beslut om rökstopp, inte 

innan. Det var också viktigt att beslutet togs självständigt för att bevara autonomin (Eklund et 

al., 2012). 

 

DISKUSSION 

 

Det framkom i resultatet att det finns både negativa och positiva känslor kopplade till rökning, 

vilket gör att rökstopp försvåras. Skuldbeläggning från omgivning och vårdpersonal, men 

även från patienterna själva, gör att många vill undersöka och hitta andra orsaker till KOL än 

rökning. Rökning ger för många en trygghet och en känsla av välbefinnande, vilket gör det 

svårt att hitta något som kan ersätta cigaretten i vardagen. En viktig slutsats som drogs var att 

beslutet att sluta röka måste vara deras eget, ingen kunde fatta beslutet åt dem.  

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie med en kvalitativ ansats för att få svar på studiens 

syfte. En litteraturöversikt görs utifrån motivet att skapa en överblick av aktuell forskning 

inom ett avgränsat område (Segesten, 2006). Det är det studerade fenomenet som styr valet av 

ansats. Den kvalitativa ansatsen har sin utgångspunkt i patientens livsvärld och kan användas 

när människors erfarenheter ska studeras (Dahlberg & Segesten, 2010). Fokus är mänskliga 

erfarenheter så som de upplevs (Dahlborg Lyckhage, 2006). Detta gjorde att den kvalitativa 

ansatsen ansågs lämplig att använda eftersom författarna ville öka förståelsen om patienters 
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erfarenheter av att röka vid KOL. En intervjustudie hade kunnat svara an på syftet men 

författarna ansåg sig ha otillräckliga kunskaper i intervjuteknik. Etiskt godkännande hade 

även behövts för att få genomföra intervjuer med patienter. Ett alternativ hade varit att hitta 

informanter som inte är i beroendeställning via en patientförening, som kan ges möjligheten 

att själva bestämma om de vill delta eller inte. Med risk för att inte hitta tillräckligt många 

informanter inom den uppsatta tidsramen valde författarna bort denna metod. Studien hade 

kunnat baseras på självbiografier, men de självbiografier författarna hittade vid en sökning 

handlade om upplevelsen av KOL och inte om erfarenheterna av att röka vid KOL. Så detta 

alternativ valdes bort. 

 

Artikelsökningar gjordes i databaserna SweMed+, Cinahl, PubMed och PsycInfo, då dessa är 

inriktade mot omvårdnadsforskning. Svårigheter uppstod med att hitta artiklar och kontakt 

togs med bibliotekspersonalen. På inrådan utökades sökningarna till databasen Onesearch för 

att vidga möjligheten att hitta fler relevanta artiklar. Fördelen med Onesearch är att 

sökningarna görs gemensamt i alla universitets fulltextdatabaser samtidigt. Enbart 

fritextsökning är möjligt vilket öppnar upp för att hitta nyare artiklar som ännu inte blivit 

tilldelade ämnesord. Detta resulterade i att 2 artiklar till hittades som svarade an på syftet. Att 

författarna använde sig av expertis utifrån kan ses som en styrka då personalen kunde se om 

någon relevant forskning missats i databassökningarna. För att hitta ämnesord gjordes först 

fritextsökning i SweMed+ och Cinahl för att hitta artiklar om KOL. I dessa artiklar studerades 

sedan vilka nyckelord som användes för att beskriva studierna. Ämnesorden som till sist 

valdes ut ansågs representera syftets 3 dimensioner: KOL, rökning och upplevelse. För att 

hitta korrekta sökord användes databasernas ämnesordlistor, theaurusar. Det går inte att 

utesluta att andra sökord och kombinationer än de som användes kunde ha resulterat i fler 

artiklar. Även en manuell sökning i de hittade artiklarnas referenslistor gjordes för att se till 

att inte någon artikel missats i databassökningarna. Många kvantitativa artiklar hittades i 

sökningarna, med då ansatsen var kvalitativ valdes dessa bort. Om dessa artiklar hade 

innefattats i studien hade det kunnat ge ytterligare perspektiv på resultatet. Något som 

framkom var att årlig spirometri motiverade vissa att i större utsträckning sluta röka. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier antogs eftersom det stärker studien (Lundman & Hällgren 

Granehim, 2008). Avgränsningarna gör att artiklar som inte hör till syftet sorteras bort, att 

artiklarna som väljs ut handlar om det valda området samt att resultatet belyser syftet 

(Östlundh, 2006). Artiklarna begränsades till vetenskapliga originalartiklar. De skulle även ha 

varit peer reviewed, vilket innebär att de blivit granskade av minst två oberoende experter 

(Forsberg & Wengström, 2008). Dessa begränsningar gjordes för att artiklarna skulle hålla 

hög kvalité. Etiskt godkännande var ytterligare ett krav. En artikel inkluderades i resultatet 

trots avsaknad av uttalat etiskt resonemang. Informations- och samtyckeskravet uppfylldes 

genom att informanterna fått skriftlig information om syftet med studien och genom att de fått 

tacka ja eller nej till att delta. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att informanterna 

hade fått pseudonymer i studien. Detta gjorde att författarna ansåg att den ändå uppfyllde de 

etiska riktlinjerna. För att kunna finna aktuell forskning begränsades sökningarna till artiklar 

publicerade från år 2005-2013. Författarna sökte enbart efter artiklar på språk som kunde 

förstås, engelska och svenska, vilket skulle kunna ses som brist då forskning kan ha missats. 

En annan begränsning var att artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext. Det går inte att 

utesluta att fler artiklar hade kunnat hittas. Det hade ytterligare kunnat styrka resultatet. 

Svårigheter att hitta ytterligare artiklar skulle dock kunna tyda på att det inte fanns fler artiklar 

som motsvarade syftet. Exklusionskriterier var de artiklar som tog upp patienter som drabbats 

av KOL beroende på andra faktorer än rökning samt artiklar om andra lungsjukdomar än 

KOL. 
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Granskningsprotokoll har utvecklats för att vara till hjälp för att bedöma kvalitén på 

forskningsstudier och ska ses som ett stöd för att systematiskt granska studier. Författarna 

valde vid kvalitetsgranskningen att använda sig av Willman et al., (2011) bedömningsmall. 

För att klassificera studierna valde författarna vid granskningen att tilldela ett poäng för 

positivt svar och noll poäng för negativt svar alt. otillräckligt svar. Den totala poängsumman 

räknades om till procent för att öka möjligheten att jämföra studierna. Tio positiva svar 

motsvarade 60 % av totalsumman vilket bedömdes som medelhög kvalité, och tretton positiva 

svar motsvarade 80 % vilket bedömdes som hög kvalité. Kvalitetsgranskningen ökar studiens 

trovärdighet då enbart artiklar med medel eller hög kvalité användes i studien (ibid). Inga 

artiklar valdes bort på grund av låg kvalité.  

 

Den manifesta kvalitativa innehållsanalysen (Lundman & Hällgren Granehim, 2008) 

användes som metod, vilket gör att resultat kan analyseras på ett systematiskt sätt. Texterna 

bryts ned i mindre delar för att sedan kodas och grupperas enligt gemensamma nämnare. Att 

pendla mellan närhet och distans till materialet är avgörande för att lära känna materialet 

(Polit & Beck, 2012). Tillförlitligheten i studien ökade genom att författarna läste artiklarna 

flera gånger enskilt och tillsammans där diskussioner fördes om innehållet i materialet. I 

analysförfarandet gjorde författarna en sammanfattning av varje studies resultat, för att få en 

överblick av materialet. Efter detta studerades skillnader och likheter mellan resultaten. Vid 

jämförelse mellan de meningsbärande enheterna som författarna hittade framkom liknande 

resultat. Dessa enheter kondenserades för att sedan omvandlas till koder. Dessa användes för 

att skapa kategorier och underkategorier som svarade an på syftet. Polit & Beck (2012) för 

fram att den kvalitativa innehållsanalysen kan vara svår för läsaren att följa. Detta har 

författarna försökt motverka genom att noggrant skriva ner analysprocessen samt visa hur 

analysförfarandet har gått till (bilaga 4). Översättning av texterna gjordes noggrant och med 

hjälp av ordböcker för att inte resultatet skulle misstolkas. Citaten i resultatdelen behölls på 

engelska för att öka trovärdigheten och minska risken för feltolkningar.  

 

Dahlberg & Segesten (2010) lyfter fram förförståelsen som något som kan försvåra en 

objektiv tolkning av resultatet. Reflektion och tankar kring författarnas förförståelse fördes 

kontinuerligt under studiens gång, för att minska risken att resultatet skulle påverkas (Polit & 

Beck, 2012;Forsberg & Wengström, 2008). Då ingen av författarna röker försökte författarna 

vara öppna för nya tankar kring rökstopp. Utgångspunkten i början av studien var varför man 

inte slutar röka när man fått en KOL-diagnos. Författarna har försökt sätta detta åt sidan för 

att kunna se nyanserat på resultatet och inte låta förförståelsen styra oss. 

 

I resultatet gjordes ingen åtskillnad mellan män och kvinnor. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) ökar detta möjligheten att få olika perspektiv på det område som utforskas. 

Kvinnor var överrepresenterade i resultatet, 80 kvinnor mot 55 män, vilket kan försvåra 

överförbarheten. En reflektion som gjordes var att av de 28 författarna till artiklarna var bara 

två män. Artiklarna som valdes ut hade strategiskt urval eller bekvämlighetsurval. Ingen hade 

slumpmässigt urval. Möjligvis har detta påverkat att fler kvinnor än män deltog i studierna. 

Artiklarnas ursprung var från olika länder, Norge, Sverige, Island, England och Australien, 

vilket kan försvåra överförbarheten till svenska förhållanden. En svaghet var att vissa artiklar 

tog upp patienter som hade lyckats sluta röka. Författarna har valt att ta bort dessa delar från 

resultatet för att kunna svara an på syftet. Ett par artiklar hade även så få som sex informanter 

vilket väckte funderingar kring datamättnad. Enligt Polit & Beck (2012) kan det i kvalitativa 

studier räcka med färre informanter. Om ingen ny information erhålls kan datamättnad anses 

vara uppnådd. Bortfallet i alla artiklarna var lågt. Enbart en av totalt 136 informanter valde att 

avsluta deltagandet. Detta på grund av försämring av sin sjukdom.  
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att det finns en tveksamhet kring rökningens betydelse för uppkomsten 

av sjukdomen KOL. Många visar på ett behov av att få information om alternativa orsaker till 

sin sjukdom än rökning. Bailey, Montgomery & McMillian Boyles (2009) studie belyser 

också detta. Deras informanter tar upp passiv rökning och jobbrelaterade föroreningar som 

möjliga bidragande faktorer till sin sjukdom. Uppkomsten till KOL ser de som mer komplex 

än att de bara har rökt. Det är framträdande i resultatet att det finns ett behov av mer 

information om KOL och dess uppkomst, men att behovet också innefattar att prata om sin 

sjukdom utifrån ett annat perspektiv än bara rökning. En skillnad som författarna fann i 

artiklarna var att i Norden accepterade de flesta kopplingen mellan KOL och rökning, medan i 

övriga länder tenderade informanterna att försöka hitta andra orsaker till sjukdomen. 

Författarna tror att denna skillnad mellan Norden och övriga länder beror på hur accepterad 

rökning är av samhället i respektive land. I Norden finns det exempelvis en strikt inställning 

gentemot rökning på offentliga platser då man infört rökförbud på barer och restauranger 

(Norden.org, 2007). 

 

Det framkom i resultatet att många upplevde brist på motivation för att sluta röka eftersom de 

inte ansåg att det skulle innebära några förbättringar för deras hälsa och att sjukdomen sågs 

som för långt utvecklad för att gynnas. I en studie av Arne, Emtner, Janson och Widle-

Larsson (2007) tas vikten upp av att ge en tydlig diagnos i ett tidigt stadium av sjukdomen. 

Patienterna uttryckte att de förväntande sig mer förklaringar kring sin spirometri och vad det 

innebar för dem rent praktiskt. Begränsad information om gjorda undersökningar gjorde att 

motivationen till rökstopp sjönk. Verbrugge, Boer & Georges (2013) skriver att det vid 

motivationsbrist är viktigt att ta reda på den bakomliggande orsaken för att kunna stötta och 

erbjuda stöd i målet att uppnå rökstopp. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 

står det att patienter ska ges information individuellt utformad efter sitt hälsotillstånd. De ska 

även erhålla information om de metoder och behandlingar som finns. Detta innebär att 

patienter med KOL har rätt att erhålla tillräckligt med information för att motiveras till att 

sluta röka. Det finns många alternativ för att uppnå ökad information till patienter. 

Vidareutbilda vårdpersonal på berörda avdelningar, starta samtalsgrupper för patienter med 

KOL eller bjuda in till samtal tillsammans med närstående är exempel på åtgärder. För att 

ytterligare öka motivationen kan man ge patienterna kunskap om de hjälpmedel som finns 

tillgängliga. Detta medför att patienterna har möjlighet till ökat förtroende för sin egna 

förmåga att sluta röka.  

 

I resultatet framkom att de som var motiverade och planerade sina försök att sluta röka var 

medvetna om konsekvenserna av sjukdomen och var fast beslutna med att lyckas. En del 

använde sig av nikotinersättningsmedel. Philip et al., (2011) stödjer detta och skriver om 

patienter med KOL som trots fysiska begränsningar och långt utvecklad KOL var optimistiska 

och kände en stark motivation inför att försöka sluta röka. De var beredda att göra vad som 

krävdes för att uppnå målet och tog gärna hjälp av alla de medicinska hjälpmedel som fanns 

tillgängliga. För att ha framgång i försöken att uppnå rökstopp var det av största vikt att hela 

tiden förbli positiv och känna förhoppning om att lyckas. Annan forskning visar på att 

spirometri kan vara en viktig faktor för motivation till rökstopp. I Kotz, Vos och Huibers 

(2009) studie upplevde informanterna att mätning av lungstatus gav en medvetenhet om de 

negativa effekterna av rökningen. Detta ökade motivationen att sluta röka. Även Stratelis, 

Mölstad, Jakobsson och Zetterström (2006) fann liknande resultat. Här framkom även att de 

som fått diagnosen KOL var mer motiverade att sluta röka än de med normal lungfunktion. 

Detta motsäger till viss del författarnas resultat, då alla informanter hade fått diagnos men 

valde ändå att fortsätta röka. Eftersom KOL utvecklas långsamt har många vant sig vid sina 
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symptom. Med årlig spirometri kan information erhållas om hur utbredd sjukdomen faktiskt 

är, vilket kan öka motivationen att lyckas med rökstopp (Larsson, 2012). Författarna ser att 

kunskap kan leda till ökat välbefinnande för patienterna då de kan ta självständiga beslut om 

sin vård.  

 

Resultatet visar att många känner tveksamhet att söka sig till vården av rädsla för 

stigmatiserande attityder. Ett vårdlidande kan uppstå om vårdpersonalen i sitt bemötande 

skuldbelägger patienten för sin sjukdom. Dahlberg och Segesten (2010) tar upp att 

vårdlidande kan bero på att vårdpersonal saknar reflektion kring sitt vårdande och saknar 

kunskap om hur det är att leva med sjukdomen. Undersökningar visar att vårdpersonal inte har 

motiverande samtal med sina patienter, utan de använder sig av informativa samtal som inte 

har utgångspunkt utifrån individen och dess behov (Österlund Efraimsson, Klang, Larsson, 

Ehrenberg & Fossum, 2009). I resultatet fann författarna att många upplevde mötet med 

vården som något negativ där fokus inte låg på deras sjukdom utan på att de skulle sluta röka, 

vilket väckte känslor av skuld. Bailey et al., (2009) bekräftar detta genom att visa att 

patienterna blir kategoriserade som rökare av vårdpersonalen. Deras ensidiga perspektiv tar 

ifrån patienterna deras upplevelse av sin sjukdom. Winstanley, Daunt och Mcfarlane (2008) 

fann att läkare såg patienter med KOL som den patientgrupp som mest fick skylla sig själva 

för sin sjukdom. Alla patienter fick inte heller råd eller stöd till rökavvänjning. Dahlberg och 

Segesten (2010) lyfter fram att livsvärldsfokus behövs även hos läkare så att de kan bilda sig 

en uppfattning om patientens situation och hjälpa utifrån patientens förutsättningar. I 

författarnas resultat framkom väldigt lite om rökavvänjning. De flesta hade inte försökt 

använda stöd från vården, då de inte trodde att de kunde bli hjälpta. Den syn som framkommit 

hos vårdpersonal i resultatet kanske kan förklara detta. Författarna anser att om inte vården är 

vårdande och lindrar lidande försvårar detta för patienter att ta emot hjälp. Attityder att 

sjukdomen är självförvållad och en uppläxande inställning gör att patienterna inte känner sig 

delaktiga och bekräftade i sin sjukdom.  

 

Känslor av skuld och skam var genomgående i resultatet. Dessa känslor förstärktes dessutom 

av omgivningens inställning till deras rökning, vilket gav ett ökat sjukdomslidande. Forskning 

visar att många patienter med KOL upplever ensamhet och isolering på grund av sina fysiska 

begränsningar (Ek & Ternestedt, 2008). Tillsammans med att de känner att de saknar stöd 

från omgivningen förstärks känslor av ensamhet, vilket leder till en nedåtgående spiral som 

gör det svårare att sluta röka (Jónsdottir & Jónsdottir, 2011). I resultatet framkom att 

cigaretten ger trygghet och rutin i en förminskad livsvärld. Rökningen skapade välbefinnande 

som de upplevde att de inte kunde få någon annanstans. Detta försvårade för många att ge upp 

rökningen. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur viktig trygghet är för att kunna känna 

välbefinnande trots sin sjukdom. Trygghet innebär att man känner sammanhang och mening. 

Brist kan innebära ett livslidande. Här ser författarna en utmaning för vårdpersonal att kunna 

hitta en ersättning till rökning då det finns så mycket positiva känslor kopplade till cigaretten. 

Resultatet visar på att det är en del av deras identitet och har ofta varit så under lång tid. 

Därför var det inte självklart att välja bort rökning. Vårdpersonal kan hjälpa genom att skapa 

nya forum för samtal genom att de får träffa andra människor i samma situation. Förmedla 

kontakt med patientföreningar, som Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, kan vara en 

möjlighet, likaså rökavvänjning i grupp. Kontinuerlig vård, besök i hemmet och 

telefonkontakt kan skapa en känsla av trygghet och rutin. Utifrån livsvärldsperspektivet är det 

också viktigt att involvera familj och omgivning, så att de kan stötta och fylla det tomrum som 

avsaknad av cigaretten kan skapa.  
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Något som var återkommande hos många i resultatet var behovet av autonomi. Beslutet att 

sluta röka kunde ingen ta ifrån dem. Det måste komma från dem själva för att de skulle hitta 

motivation och lyckas sluta röka. Medvetenhet kunde finnas, men de var inte redo ännu. 

Många efterfrågade hjälp men de ville inte bli behandlade nedlåtande. Arne et al., (2007) för 

också fram hur viktigt det är för vårdpersonalen att ge stöd och råd först när patienten är redo 

att agera. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) står att vård ske ges utifrån 

respekt för patientens självbestämmanderätt. Den skall utformas i samråd med patienten. 

Information måste då ges utifrån patientens behov så att autonomi kan bevaras. Birkler (2007) 

för fram vikten av att vårdpersonalen måste se till att skapa möjligheter så att patienten har 

rätt förutsättningar för att kunna fatta egna beslut. Det gör att individbaserad information och 

vård är avgörande för att patienten ska kunna ta självständiga beslut. Vårdpersonalen måste se 

var patienten befinner sig i sin relation till rökning. Är de redo att sluta röka, vill de fortsätta 

röka eller vill de kanske få rökavvänjningshjälp? Dahlberg och Segesten (2010) tar upp det 

vårdande mötet som centralt för att kunna möta patienter på deras villkor. Då resultatet visar 

att många patienter känner sig nedvärderat behandlade inom vården skapas inga vårdande 

möten. Konstanta krav på rökstopp gav motsatt effekt och kunde istället minska motivationen 

till att sluta röka. Det är viktigt att vårdpersonalen är medvetna om sina eventuella fördomar 

mot rökning och reflekterar över dessa, för att sedan kunna ge patienter vård som främjar 

autonomin. 

 

Fortsatt forskning 

I resultatet har författarna inte gjort någon åtskillnad mellan kvinnor och män. Forskning visar 

att kvinnor drabbas hårdare fysiskt av KOL (Sørheim, Johannessen, Gulsvik, Bakke, 

Silverman & DeMeo, 2010). I Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport (2009) tas upp att 

dödligheten i KOL ökar hos kvinnor men minskar hos män. Det hade varit intressant att se om 

upplevelsen av sjukdomen KOL och svårigheter att sluta röka skiljer sig åt mellan könen. 

Ytterligare forskning som kunde varit intressant är att se vilka som faktiskt blivit hjälpta av 

vården med att sluta röka och vilken hjälp de har fått.  

 

SLUTSATS 

 

Denna litteraturstudie visar på att patienter med KOL har ett behov av mer information om 

KOL och dess uppkomst. Stigmatiserande attityder från omgivning och vårdpersonal gör att 

de drabbade söker efter andra orsaker till sin sjukdom. Det är viktigt att vårdpersonal inte 

skuldbelägger patienter med KOL som inte har slutat röka, då det kan leda till att patienter 

undviker vård som kan hjälpa dem. Vårdpersonal bör skifta fokus från att patienten ska sluta 

röka till att istället se till hela patientens upplevelse av sin situation. Sluta röka är för många 

en process i flera steg som innebär en livsstilsförändring. Att hitta motivationen till att vilja 

bli rökfri är för många den stora utmaningen. 
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patienter med 
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KOL-exacerbation. 
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47-65 år 

Ja Kvinnorna upplevde 

skam och dåligt 

självförtroende inför sin 

oförmåga att sluta röka. 

Känslorna pendlade 

mellan att vilja sluta 

röka till att vilja 

fortsätta. De undvek att 

söka vård då de kände 

att vårdpersonal ofta 

predikade för dem att de 

skulle sluta röka, vilket 

hade motsatt effekt. 
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Avsaknad av klart 
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analysmättnad och 

teoretisk 
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Lindqvist, G. & 

Hallberg, L. R-M. 
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Journal of Health 

Psychology 

6. 'Feelings of 

guilt due to self-

inflicted disease': 

a grounded theory 

of suffering from 

chronic  

obstructive 

pulmonary 

disease (COPD). 

Att belysa hur 

personer med 

KOL uppplever 

sin livssituation 

samt hur de 
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vardag. 

Kvalitativ studie. 

Insamling av data 

genom bandning av 

intervjuer med öppna 

frågor. Grounded 

theory användes för 

att analysera data och 
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män 

52-82 år 

Ja Deltagarna visade 

känslor av skuld och 

skam över att själva ha 

åstadkommit sin 

sjukdom genom sina 
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Avsaknad av 

teoretisk 

referensram. 

Lundh, L., 

Hylander, I., & 
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Journal Of Caring 
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7. The process of 

trying to quit 

smoking from the 

perspective of  

patients with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease. 

Undersöka varför 

vissa patienter 

med KOL har 

svårt att sluta röka 

och att utveckla 

en teori som 

beskriver deras 

upplevelser av 

detta. 

En kvalitativ studie, 

grounded theory. 

Semi-strukturerade 

inspelade intervjuer. 

Strategiskt urval där 

informanterna blev 

rekryterade ifrån 

primärvården i 

Stockholm. 

n=14 (0) 

7 kvinnor/7 män 
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Ja Resultatet mynnade ut i 

en teoretisk modell som 
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patientens perspektiv. 

Hög 15/16 (80 %) 

 

Avsaknad av 

analysmättnad. 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Artikelnummer/

Titel 

Syfte Design/Metod/Urval Deltagare 

(Bortfall)/Ålder 

Etiska 

över-

väganden 

Resultat Bedömd kvalité  

10p medel (60 %) 

13p hög (80 %) 

Nykvist, M., 

Larsson, E-L. & 

Dahlborg 

Lyckhage, E. 

 

2013 

 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

8. 'It's about me' - 

a narrative 

analysis of female 

smokers with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

 disease (COPD) 

and their 

relationship to 

smoking. 

Beskriva hur 

rökande 

kvinnor med 

KOL upplever 

sin vardag samt 

deras relation 

till rökning. 

Kvalitativ studie med 

narrativa intervjuer. 

Strategiskt urval där 

KOL-sjukskötersk 

inom primärvården 

identifierade lämpliga 

informanter utifrån 

inklusions- och 

exklusionskriterierna. 

n=6 (0) 

6 kvinnor 

Ja Kvinnorna insåg att de måste 

sluta röka med kunde inte hitta 

viljestyrkan att göra det. De 

kände sig kontrollerade av sitt 

behov av att röka men såg 

samtidigt att rökningen gav 

dem känslan av trygghet och 

säkerhet. 

Hög 14/16 (80 %) 

 

Avsaknad av 

datamättnad och 

analysmättnad. 

Schofield, I., 

Kerr, S., & 

Tolson, D. 

 

2007 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

9. An exploration 

of the smoking-

related health 

beliefs of older 

people with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease. 

Att utforska 

uppfattningar 

om rökrelaterad 

hälsa hos äldre 

människor med 

KOL. 

Kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. Strategiskt 

urval där informanter 

rekryterade från 

sjukhus där de vårdats 

för KOL-exacerbation. 

n=22 (0) 

15 kvinnor/ 

7 män 

51-79 år 

Ja Många av deltagarna fortsatte 

att röka trots att de såg 

rökningen som ett hot för 

deras hälsa. Sluta röka sågs 

snarare som en förlust och inte 

som en vinst för hälsan. 

Medel 12/16 

(60%) 

 

Avsaknad av 

tydligt 

urvalsförfarande, 

klar redovisning av 

resultat, 

analysmättnad och 

teoribildning. 

Wilson, J., 

Elborn, J., & 

Fitzsimons, D. 

 

2011 

 

Journal Of 

Clinical Nursing 

10. 'It's not worth 

stopping now': 

why do smokers 

with chronic  

obstructive 

pulmonary disease 

continue to 

smoke? A 

qualitative study. 

Att undersöka 

hur rökare 

diagnostiserade 

med KOL, som 

fått rök-

avvänjningsstöd 

upplever sin 

situation samt 

beskriva deras 

beslutsprocess 

kring rökstopp. 

En kvalitativ studie, 

fenomenologisk. Data 

samlades in genom 

semi-strukturerade 

bandinspelade 

intervjuer. Strategiskt 

urval. 

n=6 (0) 

4 kvinnor/2 män 

45-58 år 

Ja Orsakerna till varför KOL-

patienter fortsatte röka trots 

dålig hälsa och stöd var 

komplexa. Skuldkänslor inför 

självförvållad sjukdom och 

försämrat självförtroende 

minskade möjligheterna att 

lyckas med rökstopp. Många 

undvek också att uppsöka vård 

eftersom de inte lyckats sluta 

röka. 

Medel 12/16 

(60%) 

 

Avsaknad av tydlig 

analys, 

datamättnad, 

analysmättnad och 

teoretisk 

referensram. 
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Meningsbärande 

enhet: 

Kondenserad 

meningsenhet: 

Kod: Underkategori: Kategori: 

While some 

respondents 

accepted the 

contribution of 

smoking to their 

condition, others 

saw little or no 

association 

between their 

health and their 

smoking history 

(Burrows & 

Carlisle, 2010, s. 

209). 

De var osäkra 

ifall det fanns 

något samband 

mellan hälsan 

och deras 

rökning. 

Förnekar 

sambandet. 

 Känslor av tvivel 

och osäkerhet 

Smoking was 

associated with 

specific events 

and feelings that 

gave positive as 

well as negative 

experiences, wich 

made it even 

more difficult to 

quit smoking 

(Eklund, Nilsson, 

Hedman & 

Lindberg, 2012) 

Rökningen 

förknippades 

med känslor 

som försvårade 

rökstopp. 

Känslomässiga 

hinder. 

Brist på 

motivation 

Motivationens 

betydelse 

“I don´t like… 

anybody telling 

me what I should 

do, it´s got to be 

my decision.” 

(Burrows & 

Carlisle, 2010, s. 

210.) 

Beslutet måste 

vara deras, och 

ingen annans. 

Självständiga 

beslut. 

 Behov av 

autonomi 
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Meningsbärande 

enhet: 

Kondenserad 

meningsenhet: 

Kod: Underkategori: Kategori: 

The cigarette was 

regarded as a best 

friend and a 

constant 

companion 

involving some 

kind of ritual 

behaviour rather 

than being seen 

as an addictive 

drug (Lindkvist 

& Hallberg, 

2010, s. 462). 

Cigaretten sågs 

som en bästa 

vän och en 

ständig 

följeslagare i 

vardagen. 

Känsla av 

vänskap och 

lugn. 

 Upplevelser av 

trygghet och 

gemenskap 

Patients did not 

reveal that they 

still smoked, so 

they could avoid 

criticism from 

relatives, friends 

and/or health care 

providers (Lundh, 

Hylander & 

Törnkvist, 2012, 

s. 489). 

Dolde att de 

rökte för att 

undvika kritik 

från familj, 

vänner och 

vårdpersonal. 

 

Känslor av 

utanförskap.  

Frånvaro av stöd 

från 

omgivningen 

Stigmatisering 

och 

skuldbeläggning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


