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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en obotlig sjukdom som förväntas öka 
hos befolkningen de kommande åren. Sjukdomen ökar luftmotståndet i lungorna och gör att 
lungblåsorna förstörs. Det leder till svårigheter med andningen. Rökning är den största 
riskfaktorn för att insjukna i KOL. Eftersom rökning till stor del orsakar sjukdomen kan 
känslor som skam och självanklagelse upplevas. KOL hämmar även förmågan till att utföra 
aktiviteter och påverkar de sociala kontakterna negativt. Syftet: Syftet var att belysa 
upplevelsen av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Metod: En litteraturstudie med 
kvalitativ ansats baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: I studien framkom det olika 
upplevelser som till stor del var negativa. Personer med KOL upplevde andnöd som ett 
problem eftersom det ledde till panik och ångest och det påverkade den dagliga fysiska 
aktiviteten negativt. Känslan av att vara beroende av andra upplevdes som frustrerande och 
var något som var svårt att acceptera. 

Nyckelord KOL, upplevelse, leva med KOL, lidande.  
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INLEDNING 
Enligt Comforth (2012) och Barnett (2009) kan kronisk obstruktiv lungsjukdom, 
KOL, medföra en rad olika symtom och leda till försämring som kan påverka 
både personen med sjukdomen och familjen. Andnöd är ett symtom som kan leda 
till en försämrad livskvalitet och oförmåga att utför aktiviteter. Upplevelsen av 
andnöd kan påverka varje del i en människas liv så som brist på självständighet 
och självförtroende. KOL kan leda till svårigheter med relationer samt depression 
och ångest (ibid.). Trots att sjukdomen kan orsaka stort lidande för den som 
insjuknat och att kostnader för sjukvård snabbt ökar har sjukdomen inte 
uppmärksammats speciellt mycket (SBU, 2000). Med tanke på att sjukdomen hela 
tiden ökar kommer sjuksköterskan att möta dessa personer mer och mer i vården 
(Zakrisson & Hägglund, 2009). Personer med sjukdomen behöver oftast 
regelbunden sjukvård (Cornforth, 2012; Barnett, 2009). Mot bakgrund av 
ovanstående kan det därför vara av vikt för sjuksköterskan att få förståelse hur 
personer med KOL upplever sin sjukdom för att kunna ge en så bra vård som 
möjligt.  

BAKGRUND 
KOL är idag den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen och är ett tilltagande 
hälsoproblem såväl i Sverige som i världen (Socialstyrelsen, 2009). KOL 
förväntas bli den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år 2030 (Casey, Murphy, 
Cooney, Mee & Dowling, 2011). Forskning kring KOL pågår ständigt och enligt 
Socialstyrelsen krävs det att vården blir mer kunskapsbaserad för att kunna stödja 
personer med kronisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2009). Hälso- och sjukvården 
fokuserar på en kvalitetsutveckling och behöver därför forskningsresultat som 
lyfter fram den mänskliga dimensionen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

Kronisk obstruktiv lungsjukdom 
KOL kännetecknas av luftflödesmotstånd. Luftflödesmotståndet är progressivt 
och innerfattar en onormal inflammatorisk reaktion och emfysem (lungblåsorna 
förstörs). Orsaken till sjukdomen kan uppkomma vid inandning av skadliga 
ämnen såsom partiklar och gaser men vanligast är tobaksrökning. Svårigheter med 
att andas ut luft ur lungorna är vanligt och det leder till svårigheter med att få in 
tillräckligt med syresatt luft i lungorna. Riskfaktorer för KOL är stigande ålder, 
rökning och om sjukdomen finns i släkten. (Grefberg & Johansson, 2007). 

KOL kan misstänkas vid symtom som hosta, slemhosta, avmagring och 
andfåddhet. Sjukdomen kan medföra muskelsvaghet, dålig kondition, sämre 
balans och utveckling av benskörhet.  Skadan på lungorna orsakat av KOL kan 
inte återgärdas men symtomen kan behandlas. Rökstopp kan förhindra eller 
bromsa upp sjukdomsförloppet (Grefberg & Johansson, 2007). 

KOL som orsakats av rökning kan leda till känslor som skuld och självanklagelse. 
Människor som insjuknat i KOL kan även uppleva känsla av skam i mötet med 
sjukvårdspersonal, personer i det sociala nätverket samt media (Halding, Heggdal 
& Wahl, 2011). Personen som insjuknat i KOL kan behöva stöd vid rökstopp. 
Sjuksköterskor har till uppgift att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och 
vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer (Socialstyrelsens, 2005), som 
till exempel stöd vid rökstopp.  
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Patienter med KOL omhändertas framförallt i öppenvården. Ungefär åtta av tio 
vårdcentraler uppger sig ha program eller rutiner för behandling av dessa 
personer. Det finns dock brister i vården såsom att frågan om rökning inte alltid 
tas upp i kontakt med vårdcentralen vilket kan leda till att personerna inte alltid 
får stöd för att sluta röka (Socialstyrelsen, 2009). Trots det så säger Hälso- och 
Sjukvårdslagen att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen (SFS 1982:763). 

Att leva med KOL 
Enligt Clancy, Hallet och Caress (2009) upplevdes sjukdomen som ett lidande 
som inte kunde ses av andra. Det medförde att andra personer inte hade förståelse 
av hur en försämrad andningsfunktion påverkade livet (ibid.).  Dahlberg, 
Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver att målet med vård 
är att lindra eller förhindra lidande och att skapa förutsättningar för välbefinnande, 
och att välbefinnande och lidande är unika för varje enskild människa. 
Upplevelsen av lidande behöver inte innebära att välbefinnande inte kan upplevas. 
Det är alltså möjligt att uppleva lidande vid till exempel långvarig sjukdom, och 
trots detta uppleva välbefinnande. Dahlberg et al. (2003) menar att lidande är 
indelat i olika perspektiv som till exempel livslidande och sjukdomslidande. 
Dahlberg et al. (2003) menar att sjukdomslidande kan formas av de symtom som 
uppkommer vid sjukdom eller ohälsa. Vid svårt sjukdomslidande kan ensamhet 
samt sårbarhet upplevas. Enligt Small och Lamb (1999) kan sjukdomen KOL 
orsaka begränsningar och även störa de sociala relationerna med familj och 
vänner. Livslidande beskrivs enligt Dahlberg et al. (2003) att det alltid finns 
någon form av livslidande i en människas liv och är relaterat till människans 
livssituation. Small och Lamb (1999) beskriver känslan av en gradvis nedgång i 
ens egen förmåga att utföra dagliga aktiviteter vid insjuknande av KOL. Brist på 
energi för att kunna utföra aktiviteter kan skapa påverkan på de psykiska 
känslorna som irritation och frustration.  

WHO definierar att hälsa är ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt 
välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionshinder (World 
Health Organization, 2003). Insjuknandet i KOL kan påverka hälsan på alla dessa 
plan. Hälsa för personer som insjuknat i KOL påverkas av rökning. Alla lyckas 
inte sluta röka trots besked att de insjuknat i KOL (Wilson, Elborn & Fitzsimons, 
2011). Enligt Wilson et al. (2011) upplevs skuld när de fortsätter att röka trots 
vetskapen om att rökning försämrar deras KOL. Wilson et al. (2011) beskriver 
även att rökning ansågs som det enda nöjet de hade kvar i livet. 

 
Dahlberg et al. (2003) beskriver vikten av att uppmärksamma människan ur deras 
egna perspektiv, vilket krävs ett bejakande av människors livsvärld. Med detta 
begrepp menas att människans dagliga tillvaro uppmärksammas. Det innebär även 
att se, förstå, beskriva och analysera så som den upplevs av människan. Allting 
handlar om hur människan upplever sin omvärld och hur hon förhåller sig till 
omvärlden (Dahlberg et al, 2003). Personer med KOL som levt länge med sin 
sjukdom upplever sig ha en bättre sjukdomskunskap än sjukvårdspersonalen och 
förhöll sig till omvärld genom detta (Seamark, Blake, Seamark & Halpin, 2004). 

Enligt Dahlberg et al. (2003) ingår subjektiv kropp i livsvärldsbegreppet och 
beskrivs som att människan har tillgång till livet genom kroppen. Varje förändring 
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i kroppen medför en förändring av tillgången till världen och till livet på gott och 
ont, det sistnämnda blir tydligt när en människa drabbas av en kronisk sjukdom 
(Dahlberg et al, 2003). En ond cirkel av smärta, andnöd, sömnsvårigheter samt 
oro kunde upplevas hos personer med KOL, vilket kan påverka livsvärden 
(Lohne, Heer, Andersen, Maiskowski, Kongerut & Rustøen, 2010).  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom. 

METOD 
Studien genomfördes i form av en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Beslutet 
att använda kvalitativ ansat togs eftersom Olsson och Sörenssen (2007) menar att 
ansatsen strävar efter en helhetsförståelse av speciella förhållanden, för att kunna 
få en så fullständig bild av situationen som möjligt. Forskning med kvalitativ 
ansatts har ofta långvarig kontakt med personer i undersökningen. Resultatet går 
in på djupet och gäller specifika omständigheter. Resultatet grundar sig på ett litet 
antal individer med ett stort faktainnehåll (Olsson & Sörenssen, 2007). Eftersom 
att upplevelser skall belysas i studien ansågs kvalitativ ansats vara relevant.  
Metoden som användes i studien var manifest innehållsanalys med induktiv 
ansats. Willman et al. (2006) beskriver att manifest innebär att undersökningen är 
textnära och att inte tolkning av text ur eget perspektiv förekommer. Induktiv 
innebär att härleda slutsatser från erfarenheter (Willman et al, 2006). Det framgick 
tydligt i intervjuerna i artiklarna som valts. I studien riktas uppmärksamheten till 
personers upplevelser och erfarenheter och därför användes endast artiklar med 
fenomenologisk ansats. Willman et al. (2006) menar att utmärkande för det 
fenomenologiska synsättet är att inte utgå ifrån en egen hypotes och frågeställning 
(Willman et al, 2006). 

Datainsamling 
Insamling av information har skett från två olika databaser, CINAHL och 
MEDLINE. De innerfattar till stor del omvårdnadsvetenskapliga artiklar, vilket är 
relevant gentemot föreliggande syfte. Lättillgängligheten och att samma sökord 
kunde användas i både CINAHL och Medline var ytterligare anledningar till valet 
av databaserna. CINAHL har många engelskspråkiga sjuksköterskeinriktade 
omvårdnadstidsskrifter (Polit & Beck, 2008). MEDLINE är den primära 
databasen inom områden medicin, ordontologi, omvårdnad, hälsa och 
sjukvårdsadministrering (Willman et al, 2006). Pubmed är en sökmotor som 
användes i datainsamlingen för att underlätta sökningarna i MEDLINE.  

Artikelsökningen (bilaga 1) utfördes var och en för sig dock i samma rum så att 
diskussion, information och samarbete skulle underlättas. Sökningarna gjordes tätt 
inpå att resultatet skrevs. Detta gjordes eftersom att Willman et al. (2006) menar 
att artiklar i databaserna uppdateras kontinuerligt. Sökningarna resulterade 
sammanlagt i 781 artiklar varav ungefär etthundra abstrakt lästes igenom 
grundligt. Artiklar vars titel inte svarade upp emot syftet med studien lästes inte. 
Booleska ord såsom OR och AND användes i sökningarna för att kombinera 
Headings och MeSH-termer. OR användes ofta för att bredda en sökning medan 
AND användes för att göra en sökning mer precis (Willman et al, 2006). I 
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sökningarna i CINAHL användes Headings: Pulmonary disease, Chronic 
obstructive; Lung Diseases, Obstructive. Som fritext sökning användes orden  
Breathlessness; Living with; Experience; COPD and severe COPD. I sökningarna 
i Medline användes  MeSH-termen Pulmonary disease, Chronic obstructive. Som 
fritextsökning användes orden, Breathlessness; Living with; Experience; COPD 
and severe COPD. 

Inklusionskriterier för studien var att personen måste levt med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom i mer än ett år eftersom det ansågs vara av vikt att personer hunnit 
uppleva sina nya förutsättningar. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. 
Artiklarna skulle finnas i fulltext samt artiklarna från CIHNAL avgränsades med 
sökning peer-reviewed. Willman et al. (2008) menar att peer-reviewed innebär att 
expertis har granskat artiklarna. Artiklar skulle vara skrivna år 2004 och framåt. 
Länder med en liknande levnadsstatus (Gapminder, 2012), var en 
inklusionskriterie i studien.  

Kvalitetsbedömningen på artiklarna utfördes med hjälp av Critical Appraical 
Skills Program (Public Health Resource Unit [PHRU], 2010), (CASP)(bilaga 2). 
Kvalitetsgranskning görs för att styrka litteraturstudiens trovärdighet (Willman et 
al, 2006). Granskningsprotokollet innerfattar inte något poängsystem utan där eget 
poängsystem utformades med inspiration från Willman et al. (2006) 
kvalitetsgranskningsprotokoll. Tolv stycken vetenskapliga artiklar användes under 
granskningen. De två första frågorna var screening frågor och besvarades fort via 
ja eller nej. Om svaret var ja så fortsatte man till de åtta följande huvudfrågorna. 
Poängen översattes i procentform och gränsen för att använda artiklar låg på 60 
procent ja svar.  

Granskningen resulterade i att fyra artiklar exkluderades eftersom de inte 
uppfyllde kriterierna för studien. De resterande åtta artiklar (bilaga 3) var av god 
kvalité och svarade upp mot studiens syfte och inkluderades därför. Vid 
sökningarna av artiklarna var målet att de skulle vara etiskt granskade av en 
kommitté. Av de artiklar som valdes att ha med i studien är sju av åtta artiklar 
etiskt granskade. 

Analys 
Innehållsanalys (bilaga 4) gjordes för att vetenskapligt analysera ett dokument, för 
att upptäcka likheter och skillnader i dokumenten så väl i text som i tal (Polit & 
Beck, 2006). De vetenskapliga artiklarna i studien analyserades med hjälp av 
Burnards (1996) innehållsanalys för kvalitativa metoder. Analysen innefattade 
fyra steg, det första steget var att läsa igenom texten flera gånger för att få en 
överblick och ett helhetsintryck av texten. Det noterades korta meningar eller 
enstaka ord som var viktig för artikelns resultat. Burnard beskriver det som ”open 
coding”. Steg två var gruppering av bärande meningar eller stycken i dokumentet, 
som svarade på syfte med studien. Användning av svensk-engelskt lexikon 
förekom under analysen för att översätta texten.  För att markera dem väl så ströks 
texten under. Vid behov kunde det reduceras bort meningar eller ord som 
återkommit i texten och de bildade då kategorier. Maximalt får tolv kategorier tas 
ut. Tre huvudkategorier bildades och togs ut i denna analys. Steg ett och två 
gjordes enskilt men överläggning via diskussion utfördes. Det tredje steget var att 
varje huvudkategori fick sin egen färg och de meningar som passade in på de 
olika kategorierna ströks under.  Den färglagda texten klipptes ut och delades upp 
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i olika kategorier och en tydlig bild av analysen uppkom. Utklippningen skedde så 
att texten skrevs in direkt i datorn. Steg fyra som är det sista steget i Burnards 
innehållsanalys uteslöts eftersom att studien inte innerfattar att skapa en egen teori 
eller att besvara en forskarfråga. 

RESULTAT 
I resultatet framkom tre huvudkategorier; upplevelsen av begränsningar, 
upplevelsen av psykisk påfrestning samt upplevelsen av sociala relationer.                                                                    

Upplevelsen av begränsningar 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom påverkade den dagliga fysiska aktivitet. Det 
upplevdes betungande att inte kunna utföra eller vara med på dagliga fysiska 
aktiviteter.  Små dagliga aktiviteter såsom att tvätta sig, klä på sig och handla 
kunde utföras själv eller med hjälp av andra. När de var tvungna att ta hjälp av 
andra ansågs aktiviteterna vara än mer betungande (Sossai, Gray & Tanner, 2011; 
Avsar & Kasikci, 2008; Gullick & Coleen Stainton, 2007; Carling-Elofsson & 
Öhlen, 2004; Barnett, 2005). Mängden aktiviteter kunde variera från dag till dag 
och att göra arbetsuppgifter i kombination med varandra gick ofta inte, istället 
gjordes en sak i taget. En medveten handling för att slutföra uppgifter som 
upplevdes viktigt var att pusha sin kropp (Gullick & Coleen Stainton, 2007).  

”Ive gotten to the point where I can hardly function in my home anymore. Taking 
a shower is a burden. Cleaning the house is a burden. Washing dishes is a burden 
” (Hall,  Legault & Coté, 2010, s.453) 

Matlagning upplevdes vara svårt och jobbigt eftersom ångan påverkar andningen 
(Avsar & Kasikci, 2008). Matlagningen gjorde även att personerna hade en 
framåtlutande kroppsposition vilket upplevdes leda till andningssvårigheter. 
Själva måltiden upplevdes vara psykisk påfrestande på flera sätt och tog mycket 
energi eftersom andnöden tilltog, dock upplevdes måltider vara viktigt för den 
sociala relationen (Gullick & Coleen Stainton, 2007; Ek & Ternerstedt, 2008).  

Nätterna upplevdes vara ett stort problem då personerna enbart sov några timmar 
på grund av ångest (Barnett, 2005). Den korta sömnen påverkade orken till att 
utföra dagliga aktiviteter. En dålig dag kunde innebära att personen med KOL 
stannade i sängen utan att klä på sig (Barnett, 2005; Avsar & Kasikci, 2008). 
Morgonen upplevdes som svår och det tog flera timmar att känna sig normal 
innan medicineringen gav effekt (Barnett, 2005).  

Vädret påverkade konditionen hos personerna. Lufttemperatuen, en smutsig och 
rökig omgivning upplevdes ha en negativ påverkan på andningen och försökte 
därför undvikas (Sossai et al, 2011; Barnett, 2005; Gullick & Coleen Stainton, 
2007). Fuktigheten i luften gjorde det jobbigare att andas, vilket ledde till att det 
blev svårare att utföra vanliga aktiviteter. Vädret kunde påverka personer med 
KOL så mycket att det ledde till social isolering (ibid.).  

Planering inför framtiden upplevdes som en drivande kraft att fortsätta sitt vanliga 
liv så länge som möjligt. Genom att planera dagen, prioritera och välja ut de 
aktiviteter som var viktiga kunde det dagliga livet fortfarande upplevas som 
meningsfullt (Ek & Ternerstedt, 2008; Hall et al, 2010; Gullick & Coleen 
Stainton, 2007; Fraser, Kee & Minickl, 2006). Sjukdomen KOL jämfördes med 
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att ha ett arbete. Det upplevdes som om dagen gick ut på att planera, samla kraft 
och att använda syrgas (Ek & Ternerstedt, 2008). 

Andnöd var det värsta symtomet för många och det upplevdes som skrämmande 
och gav en känsla av att de inte skulle leva så länge till (Barnett, 2005; Avsar & 
Kasikci, 2008; Fraser et al, 2006). När andnöd upplevdes låg all fokus på att andas 
långsamt och djupt för att reducera ångesten (Fraser et al, 2006). Andnöden gav 
en känsla av panik som var svår att kontrollera (Barnett, 2005; Hall et al, 2010; 
Fraser et al, 2006). Genom att stimulera kroppen och kippa efter andan 
kompenserades andnöden på ett medvetet sätt (Gullick & Coleen Stainton, 2007).  
Rädsla för att få andnöd under dagliga aktiviteter upplevdes (Barnett, 2005). 
Plötslig andnöd gjorde att upplevelsen av döden var närvarande. När det blev tid 
att dö skulle andnöd vara en del av det, precis som det har varit en del i det 
vardagliga livet (Hall et al, 2010). 

”Have you ever been held under water, not letting you get up when you need to 
get up? Feels really scary, you´re not game to breathe. Once you´re out of the 
water you are not getting enough in, its doesn’t feel enough. Doesn’t matter how 
hard you suck it in.” ( Sossai et al, 2011, s.635) 

Beroendet av medicin och syrgas upplevdes negativt och det gjorde livet mer 
komplicerat. Osäkerhet med teknologin vid syrgasbehandling, skamsenhet för 
användning av syrgas inför okända personer samt en känsla av att vara uppbunden 
med sin syrgas upplevdes som negativt (Carling-Elofsson & Öhlen, 2004). Det 
upplevdes som hämmade i sociala sammanhang eftersom de upplevde skam över 
att behöva använda syrgas (Carling-Elofsson & Öhlen, 2004; Ek & Ternerstedt, 
2008). Syrgasen upplevdes även som positiv, då den gjorde det enklare att andas 
och förbättrade därmed rörelseförmågan i hemmet (Carling-Elofsson & Öhlen, 
2004).  

Upplevelsen av psykiska påfrestningar 
KOL påverkade det känslomässiga välbefinnandet och de skadliga effekterna 
ingick i det vardagliga livet. Brist på fysisk styrka och brist på psykisk hälsa 
upplevdes som ett misslyckande och som skamligt (Ek & Ternerstedt, 2008; 
Sossai et al, 2011).  Det beskrevs också att ångest ofta upplevdes och hade en 
funktionsnedsättande effekt på kroppen (Sossai et al, 2011).  

Upplevelsen av att känna sig nedstämd och att ha en dålig dag gav tankar på att 
avsluta livet och att avsluta den eviga kampen att andas (Barnett, 2005). Det 
upplevdes att livet inte hade någon mening längre eftersom sjukdomen och att 
sjukdomsförloppet inte gick att förändra (Carling-Elofsson & Öhlen, 2004). 
Livskvaliteten upplevdes som låg under försämringsperioder (Barnett, 2005). Lära 
sig leva med KOL involverade inte bara att få kontroll över den fysiska förlusten 
utan även kontroll över den känslomässiga reaktionen. Upplevda känslor som att 
klandra sig själv, förnekelse, ånger och acceptans var det som personerna försökte 
få kontroll över. Det beskrevs att sjukdomen upplevdes som oförutsägbar och 
detta ledde till en känsla av att förlora kontrollen (Fraser et al, 2006). 

 

“Having emphysema is like walking on a bomb. Each time I have a cold, I wonder 
whether this is the one that`ll do it. Every time I get pneumonia I wonder whether 
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my time has come. Do you understand that I am living on a bomb?” (Hall et al, 
2010, s. 453-454) 

Lidande var i första hand inte relaterat till fysisk styrka utan istället till andnöd 
(Hall et al, 2010).  Sjukdomen upplevdes inte endast orsaka lidande för en själv 
utan även för de inblandade familjemedlemmarna. De upplevde att de behövde 
skydda sin familj och att vara starka, de frigjorde sina undertryckta känslor endast 
när de var ensamma (Ek & Ternerstedt, 2008). En annan dimension som beskrevs 
var konstant rädsla och där med lidande inför nästa försämringsperiod (Hall et al, 
2010). Att lämna familj och vänner kvar efter döden upplevdes betungande och 
skapade lidande över att inte längre vara en del av deras liv. Svårigheter att 
diskutera döden med familjen upplevdes (Hall et al, 2010).  

Upplevelsen av sociala relationer 
Genom att umgås med familjen, fortsätta med intressen som funnits tidigare samt 
blicka tillbaka på sitt gamla liv upplevdes en känsla av samhörighet (Ek & 
Ternerstedt, 2008; Carling-Elofsson & Öhlen, 2004). Den upplevda 
samhörigheten gav känslor som säkerhet, lycka och välmående (Carling-Elofsson 
& Öhlen, 2004). Vikten av att vara omgiven av vänner och familj upplevdes ha en 
påverkan på identiteten och självförtroendet (Carling-Elofsson & Öhlen, 2004; 
Sossai et al, 2011). Viljan att vara omgiven av familj och vänner vid dödstillfället 
samt bekymmer om hur de anhöriga skulle uppfatta situationen upplevdes (Hall et 
al, 2010).  

Upplevelsen av social och existentiell ensamhet beskrevs (Ek & Ternerstedt, 
2008; Carling-Elofsson & Öhlen, 2004). Ensamhet gjorde att känslan av 
meningen med livet minskade. Upplevelsen av att inte kunna utföra aktiviteter och 
intressen som de tidigare kunnat utföras och som personerna nu tvingades avstå 
från upplevdes svårt. Det påverkade deras sociala relation som kunde leda till 
social isolering (Ek & Ternerstedt, 2008; Sossai et al, 2011; Barnett, 2005; 
Carling-Elofsson & Öhlen, 2004; Fraser et al, 2006).  

”We have a very big family. We always used to see my relatives, but I can´t visit 
them now, like I used before, I can´t get into crowded places. What should I do I 
can´t help it…” (Avsar & Kasikci, 2008, s. 50)   

Upplevelsen av att inte ha något att prata om och därmed inte kunna bidra med 
något i samtalet på grund av att ingenting hände i deras vardag kändes påfrestande 
(Ek & Ternerstedt, 2008). Känslan av social isolering upplevdes trots tillgång till 
nära relationer (Ek & Ternerstedt, 2008; Barnett, 2005). Symtom som hostning 
och spottning upplevdes som socialt oacceptabelt och att presentera sin kropp på 
det viset kändes betungande (Gullick & Coleen Stainton, 2007). 

“Sometimes I feel embarrassed when coughing and people look at me and think 
im sickly, so now when its bad I stay at home” ( Sossai et al, 2011, s.635) 

Upplevelsen av att vara beroende av någon annan påverkade välbefinnandet. 
Känslor av värdelöshet, frustration och brist på frihet upplevdes (Sossai et al, 
2011; Avsar & Kasikci, 2008; Ek & Ternerstedt, 2008; Fraser et al, 2006). Att 
acceptera hjälp från andra var svårt och upplevelsen av förlust, själständighet och 
skamsenhet uppkom (Barnett, 2005; Sossai et al, 2011; Fraser et al, 2006). De 
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sociala relationerna upplevdes påverka den individuella synen på sjukdomen 
(Barnett, 2005; Sossai et al, 2011).  

DISKUSSION 
 

Metod diskussion 
Syftet med studien är att belysa upplevelsen av att leva med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom. Kvantitativ ansats valdes bort eftersom Olsson och Sörenssen 
(2007) menar att ansatsen endast innebär kortvarig kontakt eller ingen kontakt 
med personerna i studien. Oftast ingår ett stort antal individer och att 
undersökningen inte går in på djupet (ibid.). Nackdelen med en kvalitativ ansats är 
att det är färre undersökningspersoner som deltar i studien jämfört med en 
kvalitativ ansats. Empirisk studie valdes bort eftersom arbetet är tidsbegränsat på 
tio veckor samt att antal undersökningspersoner i en eventuell empirisk studie 
skulle blivit färre än i en litteraturstudie. Detta kan göra att resultatet blir mer 
generaliserbart på grund av att resultatet blir bredare i en litteraturstudie än i en 
empirisk studie. En annan fördel med denna litteraturstudie är att många studier 
sammanställs och är grundade utifrån flera olika erfarenheter. Nackdelen med en 
litteraturstudie är att kroppsspråk inte ses och hur beskrivningar uttrycks 
uppmärksammas inte, vilket kan leda till att viktig information försvinner. 

En nackdel med CASP är att de inte har ett poängsystem och därför kan det 
använda poängsystemet ifrågasättas. Om ett annat granskningsprotokoll eller 
poängsystem valts hade studien kunnat se annorlunda ut eftersom olika kriterier 
kan ingå i andra kvalitetsgranskningsprotokoll. Om andra utfört studien skulle det 
kunna leda till ett annat resultat eftersom att andra artiklar då hade kunnat 
inkluderas. 

CINAHL och Medline var de två referensdatabaser som valdes för studien. 
Användning av andra databaser skulle kunna leda till ett förändrat resultat 
eftersom att tillgång till andra artiklar då är möjlig. Användning av fler databaser 
skulle kunna få en ökad tillförlitlighet därför att möjligheten att välja bland fler 
artiklar då finns.  

Sökorden som användes ansågs vara relevanta och gick att härledas till syftet med 
studien. Trots detta kan valet av sökorden påverkats av förförståelse. Användning 
av både thesaurus termer och fritext sökningar förekom i studien. Artiklarna som 
valdes återfanns i båda referensdatabaserna vid flertalet tillfällen. Detta kan tyda 
på att databasernas utbud är snarlika men också att sökorden är väl anpassade och 
avgränsningsbara till syftet. Booleska sökord används för att kombinera sökorden 
i studien och för att göra sökningarna mer exakta. Det booleska sökordet NOT 
användes inte i sökningarna men det skulle kunna ge ett smalare sökresultat och 
därmed kan resultatet förändras. 

Inklusionskriterier valdes för att lättare hitta artiklar till syftet samt att avgränsa 
arbetet. En inklusionskriterie som valdes var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska. Detta grundar sig på att språkkunskaperna endast var tillräckliga i 
engelska och svenska. Om språkkunskapen varit större hade vi kunnat använda 
oss av fler artiklar. Valet att endast använda artiklar skrivna på engelska kan 
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innebära att viktiga artiklar faller bort som är skrivna på något annat språk än 
engelska.  

Översättningen från engelska till svenska kan medföra förändringar i analysen 
men användning av ett svensk-engelskt lexikon gjorde översättningen mer 
korrekt. Målet att göra en analys av manifest inriktning kan påverkas av 
förförståelse vid kategoriseringen av innehållet. Kategorierna som valdes ut i 
innehållsanalysen skulle kunnat se annorlunda ut om det varit andra som utfört 
studien eftersom att annorlunda förförståelse då kan förekomma.  

I studien framkom länder från Europa, Nordamerika samt Australien. Det grundar 
sig på någorlunda liknande inkomst per person per år (Gapminder, 2012). Det kan 
medföra en någorlunda liknande sjukvård och levnadsstatus. Resultatet som kom 
fram anses generaliserbart med andra länder som har liknande levnadsstatus, dock 
kan kulturella skillnader diskuteras.  

Eftersom utvecklingen inom hälso- och sjukvård ständigt förändras krävs det 
forskningsresultat som är mer tillförlitligt och aktuellt (Socialstyrelsen, 2005). 
Därför var en inklusionskreterie att artiklarna skulle vara publicerade från 2004 
och framåt.  

På grund av svårigheter med att hitta artiklar som var etiskt granskade med god 
kvalitet så valdes ändå en artikel som inte var etiskt granskad att behållas för dess 
goda kvalitet.   

Valet av innehållsanalys berodde på tydligheten i hur analysen skulle genomföras, 
vilket underlättade att hitta tydliga mönster i artiklarna och det kan göra att 
resultatet blir mer tillförlitligt. Med tanke på att analysen ska utgå ifrån en 
induktiv ansats har analysen gjorts så objektivt som möjligt. Svårigheter med att 
tolka text och därmed få ett korrekt resultat utan att låta förförståelsen ha en 
påverkan, är något som kan diskuteras. Det finns alltid en form av förförståelse 
enligt Dahlberg et al. (2003).  

Resultat diskussion 
Resultatet visade att personer som insjuknat i KOL upplevde en social och 
existentiell ensamhet trots tillgång till nära relationer. Dock undveks nära 
relationer och ensamheten gjorde att meningen med livet ifrågasattes. Detta styrks 
av Kara och Mirici (2004) som menar att personer med KOL kan ha stor kontakt 
med närstående och ändå känna sig socialt isolerade och ensamma. Enligt 
Dahlberg et al. (2003) kan ensamhet och sårbarhet upplevas vid svårt 
sjukdomslidande. Samtidigt beskrevs det i denna studies resultat att umgås med 
familjen och att kunna fortsätta med intressen gav en känsla av samhörighet som i 
sin tur gav känslor som säkerhet, lycka och välbefinnandet. Enligt Dahlberg et al. 
(2003) kan välbefinnande upplevas trots lidande av sjukdom. 

Resultatet visade att livet upplevdes som att det inte hade någon mening längre 
eftersom sjukdomen och att sjukdomsförloppet inte gick att förändra. Enligt 
Milne, Moyle och Cooke (2009) beskrevs det att hopplöshet kan upplevas till 
följd av att leva med KOL, på grund av att sjukdomen är kronisk.  

Resultatet visade även att kronisk obstruktiv lungsjukdom påverkade den dagliga 
fysiska aktiviteten och att det upplevdes som betungande att inte kunna utföra små 
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uppgifter som till exempel att tvätta sig eller klä på sig kläder. Hur aktiva de 
kunde vara varierade från dag till dag och det fungerade inte att göra flera saker 
samtidigt. Planering inför framtiden gav kraft att fortsätta sitt vanliga liv och gav 
en mening med livet. Enligt Small och Lamb (1999) upplever personer med KOL 
en gradvis nedgång av deras förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Dahlberg et al. 
(2003) menar att varje förändring i kroppen medför en förändring av tillgången till 
världen och till livet på gott och ont, detta blir tydligt när en människa drabbas av 
en kronisk sjukdom. 

Resultatet visade att andnöd upplevdes som det värsta symtomet och gav känslor 
av panik och ångest. Andnöd upplevdes även som skrämmande och gav känslor 
av att de inte skulle leva länge till. Hansson, Spence, Waldron,  Kernohan, 
McLaughlin, Watson (2008); Hill-Bailey (2004) menar att upplevelsen av andnöd 
kan leda till okontrollerbara känslor och reaktioner. I resultatet beskrevs det även 
att sjukdomen upplevdes som oförutsägbar och detta ledde till en känsla av att 
förlora kontrollen. Gysels och Higginson (2008) styrker detta genom att beskriva 
andningen som orsakas av sjukdomen som okontrollerbar. Resultatet i studien 
visade även att det inte enbart var förlust av fysiskt styrka som orsakade ett 
lidande, istället innebar lidande att inte kunna andas. Dahlberg et al. (2003) menar 
att sjukdomslidande kan formas av de symtom som uppkommer vid sjukdom eller 
ohälsa. 

Resultatet visade även svårigheter med att acceptera hjälp från andra samt 
problem med att be om hjälp från andra. Hansson et al. (2008) menar att KOL 
leder till ett beroende av andra på grund av brist på självständighet.  

Slutsats 
I studien som utförts framgick det att andnöden var problematisk och påverkade 
de fysiska, psykiska och sociala delarna av personernas liv. 

Forskning kring KOL pågår ständigt och enligt Socialstyrelsen krävs det att 
vården blir mer kunskapsbaserad för att kunna stödja personer med kronisk 
sjukdom. Studien är inriktad på både män och kvinnors upplevelse, dock framkom 
det under studiens gång intresse för att undersöka hur sjukdomen upplevs av 
enskilt män eller kvinnor. En annan frågeställning som framkom som intressant 
under studiens gång och som kan forskas vidare på är hur sjuksköterskan upplever 
mötet med personer som insjuknat i KOL. Det vore intressant att undersöka 
upplevelsen av att leva med KOL i andra länder än de som ingår i studien, därför 
att annorlunda synvinklar på upplevelser då kan framkomma.  
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Bilaga 1 Artikelsök  1(2) 

CINAHL 

Sökdatum Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

2012-03-30 Pulmonary Disease, Chronic Obstructive 
AND Experience 

41 4 

2012-03-30 Pulmonary Disease, Chronic Obstructive 
AND Experience AND Breathlessness 

7 (2) 

2012-03-30 Pulmonary Disease, Chronic Obstructive 
AND Experience OR Breathlessness 

190 (4) 

2012-03-30 Pulmonary Disease, Chronic Obstructive 
AND Living with 

68 2 (4) 

2012-03-30 Pulmonary Disease, Chronic Obstructive 
AND Living with AND Experience 

12 (4) 

2012-03-30 Pulmonary Disease, Chronic Obstructive 
AND Living with AND Breathlessness 

6 (2) 

Siffror inom parantes redovisar artiklar som valts i tidigare sökningar. 
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Bilaga 1 Artikelsök 2(2) 

Sökdatum Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

2012-03-30 Living with COPD 8 (1) 

2012-03-30 Living with severe COPD 1 1 

2012-03-30 Pulmonary Disease, Chronic Obstructive AND Breathlessness 38 1 (2) 

2012-03-30 Lung Diseases, Obstructive AND Experience 95 (2) 

 

Medline 

Sökdatum Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

2012-03-30 Pulmonary Disease, Chronic Obstructive AND Breathlessness 
AND Experience 

7 (2) 

2012-03-30 Pulmonary Disease, Chronic Obstructive AND Experience 108 (6) 

2012-03-30 Living with COPD 8 (1) 

2012-03-30 COPD AND Experience 11 0 

2012-03-30 Pulmonary Disease, Chronic Obstructive AND Breathlessness 52 (2) 

2012-03-30 Pulmonary Disease, Chronic Obstructive AND Living with 137 (6) 
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Bilaga 2 Kvalitetsgranskningsprotokoll 1(3) (CASP)
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Bilaga 2 Kvalitetsgranskningsprotokoll 2(3) (CASP)
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Bilaga 3 Kvalitetsgranskningsprotokoll 3(3) (CASP)
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Bilaga 3Artikelöversikt  

Författare, År, Land Syfte Metod Urval 

Avsar, G., Kasikci, M, 2008 
Turkiet 

Att undersöka upplevelsen av att leva med 
KOL 

Djup-intervjuer. Semi-strukturerade och 
ansikte mot ansikte intervjuer. 

14 personer med KOL. De skulle haft KOL i 
minst 1år. Åldern var 55-81år. 

Barnett, M, 2005 Storbritanien Undersöka hur det är att leva med KOL 
genom beskrivningar från undersöknings 
personerna 

Ostruktererade intervjuer. 10 st 
undersökningspersoner. 

Personer med KOL inkluderades. Personer med 
mild KOL eller med andra sjukdomar uteslöts. 

Carling Elofsson, L., Öhlén, J. 
2004 Sverige 

Att få en djupare förståelse och upplysa 
meningen med den levda erfarenheten för 
äldre personer som med svår KOL. 

6st undersökningspersoner. 2kvinnor och 
4män intervjuades. 

Diagnosen KOL, Intervju personerna var över 
65år. Prata svenska var ett måste. 

Ek, K., & Ternerstedt, B-M, 2008 
Sverige 

Att undersöka den levda upplevelsen av KOL 
i den palliativa fasen. 

Intervjuer gjordes på de 8 
undersökningspersonerna. Intervjuerna 
började med 5st open-ended frågor. 

Undersöknings personerna valdes ut från två 
lungsjukdoms kliniker i väst Sverige. De skulle 
vara i den palliativa stadiet. Förstå och tala 
Svenska var ett måste. 

Fraser, D., Kee, C., & Minick, P.  
2006 USA 

Att undersöka upplevelsen hos äldre med svår 
KOL och hur sjukdomen påverkar deras liv. 

Intervjuer med 10 st äldre personer Svår KOL, Engelsk språkiga, 55år och äldre. 

Gullick, J., & Coleen Stainton, M, 
2007 Australien 

Att undersöka förändringarna för personer 
som lever med KOL 

29st intervju personer.. Telefon, ansikte 
mot ansikte intervjuer. Fokus intervjuer. 

15 personer med svår KOL. Måste haft reducerad 
lungkapacitet i minst 2år. 

Hall, S., Legault, A., Coté, J, 
2010 Canada 

Att beskriva uppfattningen av att leva med 
svår KOL, med respekt till slutskedet av livet 

Semi-strukturerade intervjuer med 6st 
intervjupersoner.  4män och 2 kvinnor.       

De skulle levt med KOL mellan 5-15år. 
Medelåldern var 69år. Kapabla att uttrycka sig på 
franska. 

Sossai, K., Gray, M., & Tanner, 
B, 2011 Australien 

Att belysa på djupet erfarenheten av hur det är 
att leva med Kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

Semi-strukturerade intervjuer med 8st 
intervjupersoner.5 män och 3 kvinnor. 

Ålder mellan 50-85år. Har diagnosen KOL. 
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Bilaga 4 Exempel på Analys 

 

Bärande mening Översättning Kondensering Opend coding Kategorier 

A couple of participants even stated that 
when they are feeling low and had several 
‘bad days’ in a row they have had thoughts 
of wanting to end their lives and ‘to end the 
struggle to breath’.    

 (Barnett,2005). 

Ett antal deltagare fastslår att när de 
känner sig nere och har flera ’dåliga 
dagar’ i rad hade de tankar om att vilja 
avsluta livet och viljan om att ’avsluta 
kampen att andas’.  

Det beskrevs att dåliga dagar 
och känslan av att känna sig 
nere gav tankar om att 
avsluta livet och kampen att 
andas.  
 

Känna sig nere gav 
tankar på att avsluta 
livet. 

Upplevelsen av psykisk 
påfrestning 

 

All paticipants described loneliness. They 
described social isolation despirte to close 
relationship, and other people avoided them. 
One man said that, even though he had the 
strength on some days to go out and meet 
people, he still chose to stay at home. He 
blame himself for this. Ek, K & Ternstedt, 
B-M (2008) 

Alla deltagare beskrev ensamhet. De 
beskrev social isolering trots nära 
relationer, och andra människor undvek 
dem. En man sa att även om han hade 
styrkan vissa dagar att gå ut och träffa 
folk, valde han fortfarande att stanna 
hemma. Han klandrar sig själv för 
detta. 

Alla deltagare beskrev 
ensamhet. Det beskrevs 
social isolering trots tillgång 
till nära relationer. Klandrar 
sig själv för detta. 

Social isolering trots 
tillgång till nära 
relationer. 

Upplevelsen av sociala 
relationer 

As the body became more affected by 
breathless and fatigue, simple activities of 
self-care such as bathing and dressing 
became enormous tasks that required more 
time, frequent rest periods, and assistance 
from others. 

Gullick, J & Stainton, C (2008) 

Allt eftersom kroppen blev mer 
påverkas av andfåddhet och trötthet, så 
blev enkla aktiviteter inom egenvård 
såsom bad och påklädning  enorma 
uppgifter som krävde mer tid, 
frekventa vilopauser och hjälp från 
andra. 

Andfåddhet och trötthet 
påverkar egenvården som 
kräver mer tid, vilopauser 
och hjälp från andra. 

Andfåddhet och trötthet 
påverkar egenvården 

Upplevelsen av begränsningar 
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