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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med hög sjuklighet 
och dödlighet både i världen och i Sverige. Att leva med KOL kan medföra stora svårigheter 
att hantera vardagen på samma villkor som för andra. Då sjukdomen är kronisk innebär det en 
lång sjukdomstid, komplikationer och påverkan på livskvaliteten. Det är viktigt att få en 
uppfattning om personernas egna upplevelser av livskvalitet i vardagen eftersom 
distriktsköterskan är involverad i personens omvårdnad i primärvården och hemsjukvården. 
Syfte Syftet med studien var att beskriva upplevelser av vad som påverkar livskvalitet hos 
personer med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Metod Kvalitativ semistrukturerad 
intervjustudie av sju personer med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. Intervjuerna 
analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans metod.  
Resultat Möjligheter i vardagen innehåller tre underkategorier Att ha en fungerande kropp, 
Att vara i socialt sammanhang, Att ha en god ekonomi och Tryggheten i vården, med tre 
underkategorier Att ha en fast kontakt, Att ha kontinuitet i möten, Att vården är tillgänglig 
Slutsats Livskvalitet hos personer med KOL hör ihop med fysiska, psykiska, sociala och 
ekonomiska aspekter som påverkar vardagslivet. Förutom detta bidrar vårdkontakter och 
vårdrelationer till personernas livskvalitet. Alla dessa aspekter kan vara betydelsefulla och 
bör beaktas av distriktsköterskor i mötet med personerna med KOL. Det är viktigt att fortsätta 
forska vidare kring ämnet livskvalitet eftersom det kan vara av betydelsen för omvårdnaden 
hos dessa personer.  
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ABSTRACT 

Background Chronic Obstructive Pulmunery Disease (COPD) is a common diseases with 
high morbidity and mortality in Sweden as well in the rest of the world. Living wtih COPD 
can cause great difficulty managing ereryday life in the same  way as healthy people do. The 
disease is chronic, meaning that it is a longterm illnesses with longterm complications, and 
impact on quality of life. It is important for the district nurses to understand everydy life 
experiances of person with COPD since the district nurses is involved in the primery and 
home care of them. Aim The aim of this studey was to describe the effect of COPD on the 
quality of life  study was to elucitade the factors contributing to quality of life in patients with 
COPD.Method Qualitative semi-structured interviews of seven persones with Chronic 
Obstructive Pulmunery Disase. The qualitative content of the interviews was inspired by 
Graneheim and Lund’s method. Results Opportunities in everyday life contains three 
subcategories: To Have a Functioning Body, To Be in the Social Context, To have a Good 
Economy and  Securtiy of Health Care with three subcategories Having a Fixed Contact, To 
have Continuity of Care, That Health Care is Available.ConclusionQuality of life for persons 
with COPD is an indvidual experiance related to the physical, mental, social and economic 
aspects of everyday life. In addition, health care contacts and relationships contribute to the 
quality of life of these persons. All aspects can be significant and should be considered by the 
district nurses in meeting with a person with COPD. It is important to pursue further research 
on the subject of quality of life in persons with COPD as it may be relevant to the care of 
them.  
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Introduktion 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som drabbar många människor 

världen över. KOL är associerad med hög sjuklighet och dödlighet. Sjukdomen drabbar 

vanligast personer från 45-65 år och den ökar med stigande ålder. Den begränsar patientens 

vardagsliv och påverkar livskvaliteten negativt trots medicinsk behandling. KOL leder till 

försämrad lungfunktion och symtomen kommer ofta smygande (Ericsson & Ericsson, 2008, 

World Health Organization (WHO, 2014,a). Symtom som hosta, slemproduktion, andnöd vid 

ansträngning och minskad arbetstolerans drabbar personen med tiden. Flera följdproblem kan 

uppkomma i form av trötthet, viktnedgång, oro, depression och social isolering (Engström & 

Tunsäter, 2002;  Kil, Oh, Koo & Suk, 2010)). Att leva med KOL kan medföra stora 

svårigheter att hantera vardagen på samma villkor som andra (Barnett, 2005). Då sjukdomen 

är kronisk innebär det en lång sjukdomstid, komplikationer, återkommande infektioner och 

påverkan på livskvaliteten (Barnett, 2006). Enligt tidigare studier finns det flera faktorer som 

har påverkan på livskvalitet hos personer med KOL, vilka är graderna av dyspne, nedsatt 

fysisk funktion och psykisk ohälsa (Engström & Tunsäter, 2002; Kohler, Fish & Greene, 

2002; Andenaes, Kallfors & Wahl, 2004; Barnett, 2005;). Sjukdomen KOL är inte botbar 

men personen kan uppleva förbättrad livskvalitet genom omvårdnadsåtgärder som 

exempelvis lungrehabilitering som innebär utbildning om sjukdomen och medicinering, 

egenvårdsstrategier, fysisk träning, rökavvänjning, andningsteknik samt inhalationsteknik 

(Boueri, Bucher-Bartelson, Glenn & Make, 2001), (Barnett, 2006), (Vest S, Moll, Fedder 

Bush, Bruun, Rask, Wester et al, 2011). 

Blasi, Cesana, Conti, Chiodini, Aliberti, Fornari, Mantovani, (2014) menar att en förbättrad 

handläggning av personer med KOL samt förebyggande omvårdnadsinsatser är både 

kostnadseffektivt och gynnsam för personens livskvalitet. Symtomen vid KOL kan lindras 

och det finns möjligheter för distriktsköterskan i primärvården att höja livskvaliteten om han 

eller hon har kunskap om vad som påverkar patientens livskvalitet (Barnett, 2006). Bades 

(2014) påtalar att genom ökad kunskap och grundläggande förståelse för personernas 

sjukdomsupplevelse kan distriktsköterskan identifiera och agera utifrån de symtom som 

patienter har. Detta menar Bades (2014) är viktiga aspekter att iaktta för att främja och öka 

personens livskvalitet. Socialstyrelsen påpekar vikten av att säkerställa kompetensen i 

kommunal hälso- och sjukvård för personer med KOL (Socialstyrelsen, 2014). 

Livskvalitet är ett svårdefinierat och multidimensionellt begrepp som har olika betydelse för 

människor. Det verkar dock finnas en koncensus kring att livskvalitet omfattar fysiska, 
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psykiska och sociala faktorer (Hagberg, Hagberg & Saveman, 2002; Fraser, Kee & Minick, 

2006; Bowling, 2009) som grundar sig i den enskilda personens upplevelse (ibid). Det är 

därför viktigt att ha kunskap om personernas egna upplevelser och vilken påverkan KOL har 

på deras livskvalitet. Eftersom livskvalitet är en viktig aspekt vid KOL med olika innebörd är 

det viktigt att undersöka hur personer upplever sin livskvalitet. Den kunskapen är viktig för 

att distriktsköterskan ska kunna optimera omvårdnaden. 

  

Bakgrund 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en 

inflammatorisk lungsjukdom som utvecklas långsamt och karaktäriseras av kronisk 

luftvägsobstruktion vilket yttrar sig i andnöd och dålig syresättning. 

Lungfunktionsnedsättningen är irreversibel vilket innebär att personen aldrig kan uppnå 

lungfunktionens normalvärden spontant eller efter behandling (Skoogh & Larsson, 2002). 

Tobaksrök är den främsta riskfaktorn att utveckla KOL följt av personer som utsätts för 

damm och kemikalier (Larsson, 2014).  Tidigare var förekomsten av KOL vanligast bland 

män som rökte men är högre bland kvinnor numera (Socialstyrelsen, 2014). KOL är en stor 

orsak till att sjuklighet och dödlighet i världen. Den ökar och beräknas vara den tredje 

vanligaste dödsorsaken år 2030 (WHO, 2014,b). Förekomsten av personer med KOL i 

Sverige beräknas vara mellan 400 000-700 000. Prevalensen är cirka 10 procent hos personer 

mellan 45-65 år och ökar med stigande ålder. Mortaliteten stiger snabbt vilket ses framförallt 

hos kvinnor och antalet personer som dör på grund av sjukdomen KOL i Sverige beräknas till 

cirka 2000 per år (Ericsson & Ericsson, 2008). 

Sjukdomen utvecklas oftast långsamt och personen anpassar sig omedvetet till sämre 

andningsfunktion vilket gör att de uppsöker vård relativt sent (Hansson, 2002; Lundh, 

Rosenhall & Törnkvist, 2006). Vid misstanke om KOL utförs en spirometriundersökning, en 

lungfunktionstest, som mäter lungfunktionen och bedömer hur omfattande 

lungfunktionsnedsättningen är vilket är avgörande för att säkerhetsställa diagnosen (Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2016). I den basala utredningen ingår även 

en lungröntgen för att utesluta andra sjukdomar i lungorna (Larsson, 2014). Klassiska 

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

andningsljud från luftrören. I långt framskridet sjukdomsförlopp är undernäring och 

viktminskning kända problem vilket märkbart försämrar prognosen (Skoogh & Larsson, 
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2002). Sjukdomens svårighetsgrad klassificeras i fyra stadier; stadium ett innebär lindrig 

obstruktivitet och är förstadiet till KOL, stadium två är måttlig obstruktivitet, stadium tre är 

medelsvår obstruktivitet och stadium fyra är svår obstruktivitet (GOLD, 2016). Ju svårare 

KOL desto mer andnöd och sämre hälsostatus (Skoogh & Larsson, 2002). Förekomst av 

samsjuklighet som diabetes, hjärt-och kärlsjukdom, muskel- och skelettsjukdom kan även 

påverka sjukligheten i KOL (GOLD, 2016). 

Den farmakologiska behandlingen består av luftrörsvidgande och inflammationshämmande 

läkemedel som inhaleras och ger symtomatisk, lindrande behandling (Larsson, 2002). Vid 

svår KOL med andningssvikt och låg syrgashalt i blodet krävs även kontinuerlig tillförsel av 

syrgas (Ström, 2002). Farmakologisk behandling är en viktig del vid KOL men 

symtomlindring kan också åstadkommas genom att patienten slutar röka, är fysiskt aktiv och 

äter näringsrikt kost (Odencrantz, 2007; Luftvägsregistret, 2013). 

Omvårdnad vid KOL  
Sjukdomen är ett växande hälsoproblem och personer med KOL är allt mer förekommande i 

hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2014). För att tillgodose deras behov har flera 

vårdcentraler i Sverige satsat på särskilda KOL-mottagningar som är bemannade med 

specialistsjuksköterskor. Syftet med KOL-mottagningar är att säkerhetsställa optimal vård 

och bedriva lika vård i hela landet för patienterna. Exempelvis genom tillgänglighet via 

telefon, regelbundna besök, patientutbildningar, samverkan med andra yrkesgrupper samt 

kontinuerliga uppföljningar (Zachrissson & Hägglund, 2009; Nationellt vårdprogram för 

KOL, 2014). 

Studier har visat att kontinuitet är viktigt för personer med KOL. I en kanadensisk studie 

(Cuccito, Brooks och Hendersson, 2004) intervjuades 42 personer. De påtalade hur angeläget 

det var att ha kontakt med sjukvårdspersonalen, inte enbart för den fysiska hälsan utan även 

för den psykiska hälsans skull. Sjukvårdspersonalen ansågs vara experter på området och var 

dörröppnare till de senaste behandlingsmetoderna och sjukvården. Deltagarna påtalade också 

vikten av att möta sjukvårdpersonal som visade intresse för personerna och följde upp dem 

vilket gav möjlighet till en individanpassad vård. Detta upplevde deltagarna hade stor 

betydelse för deras hantering av sjukdomen, som i sin tur hade en positiv inverkan på 

livskvalitet. Karakurt och Unsal (2013) menar att eftersom KOL är en kronisk sjukdom är det 

av stor vikt att personerna får adekvat information om sjukdomen och hur den bör hanteras 

och följas upp. Informationen kan handla om exempelvis andningens funktion och 
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energisparande andningsteknik för att kunna utföra dagliga aktiviteter.  I en kvalitativ studie 

av Seamark, Blake och Seamark (2004) beskrev personerna att de kände sig trygga och 

värderade tillgängligheten samt kontakten med vårdpersonalen lika högt inom primärvården 

som inom specialiserad sjukvård. Ett av målen med hälso- och sjukvården är att främja och 

bibehålla personernas livskvalitet. Det har påtalats att det är särskilt viktigt i omvårdnaden av 

äldre personer med långvariga sjukdomar eftersom bot eller fullständig lindring kan vara 

omöjlig att uppnå (Dempster & Donnelly 2000; Vernon et al. 2002; Godfrey 2001; Holmes, 

2005). Det kräver emellertid studier om hur personer upplever olika aspekter av livskvalitet 

för att förstå innebörden av begreppet då den har betydelse för vårdpersonalen i sitt arbete 

(SBU, 2012). 

Livskvalitet  
Livskvalitet är ett komplext och mångfacetterat begrepp som innefattar flera olika aspekter 

och definitioner (Nordenfeldt, 2004; Brown, Bowling, Flynn, 2004). WHO (1997) har 

definierat livskvalitet ur ett holistiskt perspektiv som innefattar en individuell uppfattning om 

den egna situationen utifrån kultur och det sammanhang som personen befinner sig i samt i 

relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Livskvalitet påverkas av 

personens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, grad av självständighet och sociala relationer till 

omgivningen WHO (1997) har definierat livskvalitet på följande vis: 

“Individuals perception of their position in life in the context of the culture and value systems in 

which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad 

ranging concept affected in a complex way by the person’s physical health, psychological state, 

level of independence, social relationships, personal beliefs and their relationship to salient 

features of their environment” 

Nordenfelt (2004) påtalar att uppfattning av livskvalitet påverkas av både subjektiva och 

objektiva förhållanden i människans liv och definieras utifrån det. I de subjektiva 

förhållandena ingår människans individuella upplevelse, erfarenhet och sinnesstämning.  

Medan i de objektiva förhållanden ingår faktorer som somatisk hälsa, utbildning, boende, 

familj, fritidsintresse, utbildning, ekonomi och bostadsförhållande (ibid). Sammanfattningsvis 

så saknas det en enhetlig definition av begreppet och det har orsakat en begreppsförvirring 

skriver Bowling och Windsor (2001).  Brunt och Hansson (2005) och Angermeyer och Kilian 

(2006) skriver att även personliga faktorer som ålder och kön spelar en stor roll för hur 

personer upplever innebörden i en bra eller dålig livskvalitet. Hagberg, Hagberg och Saveman 

(2002) menar att det finns ett samband mellan individens personlighet och livskvalitet vilket 
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gör att den har en varierande betydelse för människor (ibid).  Bowling och Windsor (2001) 

skriver vidare att begreppen: lycka, välbefinnande och tillfredställelse i livet ibland används 

synonymt med begreppet livskvalitet. Reardon, Lareau och Wallack (2006), Moons, Budts, 

och Geest (2006) och Jones (2011) betonar emellertid att begrepp som hälsostatus och fysisk 

funktion borde ses som aspekter av livskvalitet och inte användas synonymt. En god hälsa 

och ekonomi förknippas ofta med tillfredställande livskvalitet men det behöver inte alltid 

vara självklar (Sarimäki och Stenbock-Hult, 2000). I en studie av Hall, Opio, Dodd och 

Higginson (2011) belyste deltagarna att trots flera medicinska åkommor var det få som ansåg 

att hälsan påverkade deras livskvalitet. Detta kunde bero på att synen på livskvalitet 

förändrades hos personerna och inte var lika viktig längre (ibid). 

Att främja och förbättra personers livskvalitet ses som ett av de viktigaste mål inom hälso- 

och sjukvården (Godfrey, 2001; Holmes, 2005). Flertal mätinstrument finns att tillgå, 

exempelvis mäts livskvalitet med generiska mått som används generellt eller 

sjukdomsspecifikt (Higginson & Carr, 2001). Oftast används mätinstrument i form av 

standardiserade frågeformulär (SBU, 2012). De mätinstrument som finns att tillgå är 

utformade av personer som arbetar inom hälso- och sjukvården. De frågorna är utarbetade 

utifrån ett antagande vad livskvalitet innebär för andra personer och inte utifrån vad personer 

själva tycker är relevant för deras livskvalitet (Bowling, 2009; Hall et al, 2011). Blazeby, 

Conroy, Bottomley, Vickery, Arras, Sezar, et al. (2004) och Watt och Wythe (2003) anser 

emellertid att en enkät eller ett frågeformulär inte räcker för att mäta livskvalitet hos 

personer. De menar att trots att frågeformulär eller enkäter är specifikt anpassade efter 

sjukdomens symtom når dessa mätmetoder inte under ytan och ger inte en djupare förståelse 

(ibid). Watt et al. (2003) kunde se i sin studie då både frågeformulär och intervjuer 

genomfördes att personernas upplevelser om vad som påverkade deras livskvalitet negativt 

enbart kom fram i intervjuerna (ibid). Det indikerar att kvalitativ metod är lämplig för att nå 

en djupare förståelse för personens subjektiva upplevelse, erfarenhet samt uppfattningar om 

komplexa fenomen (Ericsson & Ericsson, 2008; SBU, 2014). 

Sammanfattningsvis är livskvalitet ett komplext och multidimensionellt begrepp som 

omfattar fysiska, psykiska och sociala dimensioner. Dessa kan beröra och påverka personens 

välmående positivt eller negativt Bowling & Windsor (2001); Brown, Bowling & Flynn, 

(2004). 
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KOL och livskvalitet 
Flera studier har undersökt livskvalitet och resultaten visar övervägande att KOL har en 

negativ inverkan på livskvalitet (Kuhl, Schh¨urmann, & Rief,  2008; Jones, Brusselle, Dal 

Negro, Ferrer, Kardos, Levy et al. (2011); Zamzam,. Azab, El Wahsh, Ragab,& Allam,  

2013; Bentsen, Rokne,& Klopstad-Wahl, 2013). Svår andfåddhet och trötthet har visat sig 

påverka livskvaliteten mycket negativt (Ståhl, Lindberg, Jansson, Rönnmark, Svensson, 

Andersson, Löfdahl & Lundbäck, 2005; Luftvägsregistret, 2013). Personer med KOL 

upplever ofta fysiska begränsningar och emotionella barriärer för normal funktion och 

aktivitet. De fysiska begränsningar grundar sig i försämrad lungfunktion som vidare leder till 

sämre saturation, minskad muskelmassa, tryck över diafragman samt försämrad uthållighet. 

Till de emotionella begränsningarna tillhör ängslighet, depression och rädslan för ökad 

andfåddhet (Semark et al, 2004; Hu& Meek, 2005; Avsar& Kasikci, 2011). Kombinationen 

mellan de fysiska och de emotionella faktorerna leder till att personerna ofta drar sig tillbaka 

från aktiviteter och ändrar sitt levnadssätt (Kyung & Chin, 2008; Avsar& Kasikci, 2011). 

KOL kan också förändra den sjuke personens självbild, syn på livet och framtiden. En del 

personer drar sig undan och blir på så vis alltmer socialt isolerade. Oro, ångest och depression 

är också förknippade med sjukdomen och har negativ påverkan på livskvalitet. Dessa symtom 

påverkar negativt fysisk kondition, som yttrar sig med ökad trötthet och försämrad 

andningsfunktion (Fraser et al. 2006; Avsar& Kasikci, 2011 & Willgoss et al. 2012). Enligt 

Elofsson och Öhlén (2004) är det inte ovanligt att personer med KOL anklagar sig själva då 

de anser att sjukdomen är självförvållad på grund av cigarrettrökning. Dessa personer 

upplever känsla av skam, saknar framtidstro och förväntningar på livskvalitet (ibid). 

Odencrantz (2005) skriver att viktnedgång och försämrad nutritionsstatus också är välkända 

symtom relaterad till försämrad andningsfunktion vilket leder till dålig matlust, tidig 

mättnadskänsla men också brist på fysisk aktivitet och mental stimulering (Odencrantz, 

2005). Liknande resultat framkom i en studie av Barnett (2011) som fann att personer med 

KOL medvetet undviker måltider eftersom svårigheten med att tugga maten och andas 

samtidigt orsakar stora andningsbesvär (ibid). 

Livskvaliteten kan också drastiskt försämras av upprepade akuta försämringsperioder så 

kallade exacerbationer (Larsson, 2002; Fraser et al. 2006; Avsar& Kasikci, 2011 & Willgoss 

et al. 2012). I en norsk studie av Andenaes  Kallfors och Wahl (2004) intervjuades 92 

personer om hur KOL påverkade den psykiska hälsan. Resultaten visade att den mentala 

ohälsan ansågs vara den mest överlägsna orsaken till försämrad livskvalitet i samband med 
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akuta exacerbationer. Bentsen, Rokne och  Klopstad (2013) påtalar att personer i sen stadie 

av sjukdomen har lägst livskvalitet jämfört med personer i tidigare stadier. De anser att dessa 

personer särskilt måste uppmärksammas av vårdpersonalen. 

Enligt (Barnett, 2006; Fenton, 2007; Barnett, 2010; Almagro & Castro, 2013) finns det 

möjligheter att förbättra livskvaliteten hos personer med KOL. De visade att åtgärder som 

form av rökstopp och lungrehabilitering, ökad fysisk aktivitet och förbättrad nutritionsstatus 

förbättrar andningsfunktionen och leder till färre exacerbationer och ökad livskvalitet. 

Åtgärderna ledde också till förbättrat psykisk hälsa då ångesten, rädslan och depressioner 

minskade (ibid). I en studie av Mohammadi, Jowkar, och Khankeh et al (2013) upplevde 

personerna mindre trötthet efter lungrehabiliteringsprogram i hemmet vilket var gynnsamt för 

välbefinnande och livskvalitet då den fysiska förmågan förbättrades och ledde till ökad 

självständighet. Perk och Torstensson (2002) menar att det är lika viktigt att personer som 

vårdas hemma kan få möjligheten till olika program som resulterar i förbättrad livskvalitet. 

Oavsett om förbättringen är liten eller stor kan den ha en avgörande betydelse för personen. 

Även om ingen förbättring sker är en stagnation av sjukdomen en vinst hos personer med 

KOL då sjukdomen är kronisk. 

Kyung och Chin (2008) påtalar att distriktsköterskor i sitt kliniska arbete kan göra en 

signifikant skillnad när det gäller att lindra sjukdomens förlopp och påverka personernas 

livskvalitet. Det ligger i linje med en kvalitativ studie av Guo och Bruce (2014) som visade 

att personer med KOL som har genomgått ett utbildningsprogram med vägledning av 

distriktsköterskor upplevde ökad livskvalitet. En litteraturöversikt från SBU (2014) visade att 

personer med KOL upplevde en förbättrad livskvalitet efter att ha haft regelbundna kontakter 

med distriktsköterskor som använde sig av olika omvårdnadsinterventioner. Dock visade den 

att efter sex till tolv månader upplevde personerna åter minskad livskvalitet trots genomförd 

intervention. I en kvalitativ studie av Wilson, O´Neill, Reilly, Mac Mahon och Bradly (2007) 

framkom det att personer med KOL upplevde kunskapsbrist om sjukdomens symtom samt 

medicinering. Då förekomsten av KOL förväntas öka ytterligare (WHO, 2014,b) kan det vara 

av vikt att få kunskap om personernas egna upplevelser relaterad till livskvalitet för att kunna 

ge en god, långsiktig och hållbar omvårdnad. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att åtgärder som till exempel rökstopp, ökad 

fysisk aktivitet, förbättrat nutritionsstatus, utbildningsprogram samt regelbunden kontakt med 

distriktsköterskor kan förbättra livskvalitet vid KOL. Eftersom livskvalitet är ett komplext 
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fenomen så behövs det fler kvalitativa studier som fokuserar på personernas upplevelser, för 

att förstå vilka förväntningar de har och vad de anser sig behöva för att kunna få en så bra 

livskvalitet som möjligt. 

Syfte 
Syftet var att beskriva upplevelser av vad som påverkar livskvalitet hos personer med 

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. 

Metod 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ metod är lämplig att 

använda när individers upplevelser ska studeras genom berättelser och beskrivningar. En 

induktiv ansats valdes då avsikten var att utgå från deltagarnas erfarenheter av fenomenet 

Polit &  Beck 2012). Vidare beskriver Polit och Beck (2012) att ett kvalitativt perspektiv 

innefattas av det naturalistiska paradigmet som anser att verkligheten består av flera 

uppfattningar, och målet med forskningen är att förstå hur individer föreställer sig 

verkligheten i sammanhanget.  

Urval 
Nio deltagare rekryterades till studien (i åldrarna 65 – 76 år) som hade lindrig (n=2) , 

medelsvår (n=5)  och svår KOL (n=2). Två deltagare tackade nej med kort varsel. Därefter 

rekryterades två nya deltagare men även dom lämnade återbud med kort varsel. Sju deltagare, 

två män och fem kvinnor deltog på så vis i studien. Tre deltagare hade syrgas hemma. Tre av 

deltagarna rekryterades från primärvården och fyra deltagare från hemsjukvården i ett län i 

sydöstra Sverige. Inklusionskriterierna för att medverka i studien var att deltagaren skulle 

vara 60-85 år med diagnosen KOL och ha goda kunskaper i svenska.  

Avdelningscheferna kontaktades på vårdcentralen och hemsjukvården via mail och telefon 

för att få tillåtelse att genomföra studien (Bilaga 1). Efter deras godkännande kontaktades 

distriktsköterskorna per telefon och via mail och erhöll skriftlig information om studiens syfte 

och tillvägagångssätt (Bilaga 2). Rekryteringen av samtliga deltagare skedde via 

distriktsköterskor som användes som ”dörröppnare”, då det enligt Polit och Beck (2012) är ett 

sätt att få tillgång till ett önskat urval. Distriktsköterskorna var behjälpliga med att dela ut den 

skriftliga informationen om studien till personerna med sjukdomen KOL men även ställde 

direkt förfrågan om frivilligt deltagande i studien vid det tillfället hon mötte personen (Bilaga 

2). Efter godkännande från personerna om deltagande i studien togs kontakt per telefon där 

tid och rum bestämdes för genomförande av intervjuer. 
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Kontext 
I Sverige är det vanligt att personer med KOL bor i sina egna hem. Det är vanligt med 

kommunal hemsjukvård och syrgasbehandling i hemmet, samt kan även omvårdnadsinsatser 

erbjudas personer som vårdas i hemmiljö. Uppföljningar och besök kan även bokas hos KOL-

mottagningar på vårdcentraler. 

Datainsamling 
Datainsamlingsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer (Bilaga 3). Enligt (Kvale & 

Brinkeman, 2010) är intervjuer en metod för att erhålla individens perspektiv. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren ställer samma frågor till deltagarna med 

hjälp av en intervjuguide som innehåller ett antal förbestämda frågor av öppen karaktär och 

hjälper forskaren att hålla sig till ämnet (Polit & Beck, 2012). Friheten i semistrukturerade 

intervjuer består i att deltagarna ges möjlighet utveckla sina svar med hjälp av följdfrågor 

(ibid). Två pilotintervjuer genomfördes delvis för att testa intervjuguiden samt att prova på 

intervjutekniken (Olsson & Sörensen, 2011). Provintervjuerna ledde till att frågorna i 

intervjuguiden omformulerades till mer öppna frågor eftersom deltagarna hade svårt att 

besvara dem. Materialet från provintervjuerna exkluderades helt då intervjumaterialet inte var 

av tillräckligt hög kvalitet. Innan intervjuerna påbörjades fick samtliga deltagare återigen 

muntlig information om studien, att intervjun skulle spelas in och att de när som helst kunde 

avbryta intervjun samt att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt. Två av intervjuerna 

ägde rum i vårdcentralens lokaler medan fem intervjuer genomfördes i deltagarnas hem efter 

egna önskemål.  Intervjuerna varade mellan 20-25 minuter och genomfördes i mitten av 

september 2014. 

Dataanalys 
Data bearbetades utifrån kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2004). En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter eller på att skillnader och 

likheter i textens innehåll (Graneheim & Lundman, 2008). Analysmetoden kan utföras på två 

olika sätt genom en manifest eller latent innehållsanalys. I de båda analysmetoderna sker en 

tolkning av texter men de skiftar i djup och abstraktionsnivå. De manifesta delarna i analysen 

berör det som är textnära medan den latenta fångar det som ligger mer under ytan och har då 

ett mer tolkande inslag (Graneheim & Lundman, 2004).  Studiens analysmetod genomfördes 

med en manifest innehållsanalys med latent inslag. Graneheim och Lundman (2004) skriver 

att en total manifest innehållsanalys helt utan tolkning är svår att uppnå. Analysen skedde 

stegvis (Bilaga 4): 
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Steg 1 

Varje intervju spelades in digitalt, lyssnades igenom och därefter transkriberades texten 

ordagrant. Intervjumaterialet lästes noggrant igenom upprepade gånger för att få en 

uppfattning av materialets helhet och översikt. 

Steg 2 

Meningsbärande enheter identifierades, det innebär att de delar i texten som svarade på 

studiens syfte lyftes ut. 

Steg 3 

De meningsenheterna kondenserades vilket innebär att de meningsbärande enheterna 

kortades ner men grundkärnan i textens innehåll bevarades. 

Steg 4 

De kondenserade meningsenheternas innehåll kodades. En kod är en form av etikett som 

sammanfattar delar i den kondenserade enheterna.  

Steg 5 

Koderna lästes åter igenom ett antal gånger för att jämföra kodernas likheter och skillnader i 

texternas innehåll och sorterades under möjliga underkategorier. 

Steg 6 

Slutligen grupperades underkategorier som bildade huvudkategorier. 

 
Etiska Övervägande 
Uppsatser på magisternivå lyder inte under Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) och 

behöver inte genomgå en formell etisk ansökan. Däremot gavs en etiskt rådgivning från den 

lokala Etikkommiten (www.bth.se/eksydost). Innan intervjuerna kunde påbörjas gjordes en 

etisk egengranskning och därefter skickades ansökan till Sydostkommiten. Inga etiska hinder 

förelåg och studien godkändes att genomföras (Dnr EPK 236-2014). 

Det är viktigt att beakta etiska principer så att deltagarna i studien inte orsakas fysisk, 

emotionell, social eller finansiell skada eller obehag (Polit & Beck, 2012). Det är ett ansvar 

som varje forskare inom omvårdnadsvetenskap har för att skydda personens rättigheter och 
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försäkra sig om att insamlingen av datamaterial sker på ett etiskt sätt under hela processen 

(Jokinen, Lappalainen, Meriläinen & Pelkonen, 2002). 

Verksamhetschefer inom kommunal verksamhet och primärvård gav sitt samtycke till 

studien.  Enligt Kvale och Brinkeman (2009) finns det fyra områden som en forskare måste 

beakta. Dessa är samtycke, konfidentialitet, konsekvenser för deltagarna och forskarens roll 

(ibid). Innan studien påbörjades fick deltagarna skriftlig och muntlig information om studiens 

syfte samt förfrågan om att delta i studien. Deltagarna informerades också om att medverkan 

i studien var frivillig och kunde avbrytas när som helst samt att intervjumaterialet 

behandlades konfidentiellt (Bilaga 1). Innan varje intervju fick deltagarna åter delge sitt 

samtycke att delta i studien muntligt. På detta sätt kunde konfidentiell information 

upprätthållas (Bilaga 1).  För att skydda deltagarnas yttrande för obehöriga avidentifierades 

den insamlade datan. 

Då deltagarna tillhörde patientgruppen äldre och sjuka innebar det att det fanns en risk ur 

etiskt synpunkt att beröra känsliga ämnen. Trost (2010) skriver att intervjufrågor som berör 

handlingar, beteenden och aktiviteter oundvikligt hör ihop med känslorna som skratt och gråt 

genom att deltagarna uppmanas via följdfrågor att besvara hur de kände just vid det tillfället 

(ibid). Vid två olika intervjutillfällen blev deltagarna känslomässigt berörda och började 

gråta, de blev erbjudna att avbryta intervjun om de upplevde att det kändes för jobbigt, dock 

ville de fortsätta. Trost (2010) menar att rädslan för att deltagarna ska börja gråta av glädje 

eller sorg inte få ta över att avstå från att genomföra intervjuer. Därför var det viktigt att 

återigen informera deltagarna om att de kunde avbryta studien när som helst och att 

omhändertagande av materialet var konfidentiell och att upplysa deltagarna både i skrift och 

tal innan intervjun påbörjades (ibid). 

Resultat 
Analysen utmynnade i två huvudkategorier Möjligheter i vardagen med underkategorier; att 

ha en fungerande kropp, att vara i ett socialt sammanhang, och att ha en god ekonomi samt 

huvudkategorin Trygghet i vården med underkategorier; att ha en fast kontakt, att ha 

kontinuitet i möten, att vården är tillgänglig. Kategorier och underkategorier presenteras i 

Tabell 1. Citat används för att exemplifiera resultatet med innehåll från intervjuerna.  

 

Tabell 1. Presentation av huvudkategorier och underkategorier 
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Huvudkategori Underkategori 

Möjligheter i vardagen Att ha en fungerande kropp 

Att vara i ett socialt sammanhang 

Att ha en god ekonomi 

Tryggheten i vården Att ha en fast kontakt 

Att ha kontinuitet i möten 

Att vården är tillgänglig 

 
Möjligheter i vardagen  
Huvudkategorin representerar deltagarnas upplevelser av vardagslivet och de tre aspekter 

som upplevdes som viktiga för livskvaliteten i vardagen med underkategorierna att ha en 

fungerande kropp, att vara i ett socialt sammanhang och, att ha en god ekonomi. 

Att ha en fungerande kropp 
Deltagarna berättade om att livskvaliteten hade blivit sämre då livet inte var detsamma som 

förut eftersom orken inte räckte till. De beskrev hur andfåddheten och tröttheten begränsade 

det dagliga livet och att trötthet påverkade deras livskvalitet. Att göra saker spontant som att 

åka till stan eller att gå en lång promenad var inte självklara längre eftersom det fanns en 

rädsla och oro att luften och orken skulle ta slut. De upplevde att vardagssysslorna tog längre 

tid att utföra då symtomen började ge sig mer och mer till känna, vilket upplevdes mycket 

frustrerande. Att anpassa sig efter sin egen förmåga och att planera i god tid var viktiga 

moment för att orka med de praktiska vardagssysslorna i varierande grad, allt från 

påklädning, sköta hemmet eller att åka bort. Det framkom också att deltagarna hade fått lära 

sig att hantera sin sjukdom och leva med den så gott de kunde.  

” andningen är jobbig, den påverkar så mycket i vardagen och mitt livskvalitet, 

jag orkar knappt göra det nödvändigaste ….det tar evigheter när man ska göra 

någonting som att  städa eller damma” D1 

Med rätt andningsteknik, lugn och ro upplevde de att det var lättare att hantera de fysiska 

aktiviteterna vilket upplevdes tillfredställande.  Samtliga deltagare var medvetna om hur 

betydelsefullt det var med fysiskt aktivitet och hur den på ett positivt sätt påverkade 

andningsfunktionen, välmående och deras livskvalitet. Flertalet deltagare hade ett individuellt 
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program från sjukgymnasten som utfördes hemma eller i på vårdcentralen. Deltagarna 

berättade också att val av fritidsaktivitet var anpassad efter andningens kapacitet och den 

fysiska funktionen.  

”jag skulle också vilja följa med frugan till gymmet men jag får spela golf 

istället, det går lika bra det” D3 

Det framkom även att vissa dagar upplevde deltagarna som riktigt bra. De kunde utföra sina 

vardagssysslor utan större påverkan på andningsförmågan. Medan det fanns dagar då minsta 

ansträngning yttrade sig i trötthet och att energi saknades för att orka med vardagssysslorna. 

Dessa dagar tillbringade deltagarna stillasittande och upplevdes som mycket tråkiga och 

beskrevs som en negativ inverkan på deras livskvalitet. 

” …ibland är jag så himla andfådd  jag orkar  ingenting, då blir jag bara 

sittandes här i köket och så måste jag vila mycket, och nästa dag så kan jag 

vara hur bra som helst…” D5 

Flertal berättade också om att vädret hade påverkan på deras andning och vilka begränsningar 

det kunde medföra. På sommaren kunde de inte njuta av det fina vädret utomhus eftersom det 

var så pass ansträngande för andningen att det var bättre att stanna inomhus istället. Dessa 

begränsningar upplevdes som enformiga och trista och hade en negativ påverkan på 

livskvalitet.  

Deltagarna upplevde att återkommande infektioner samt täta sjukhusinläggningar hade en 

märkbar påverkan på fysisk funktion och försämrade deras livskvalitet. Detta medförde att 

det tog lång tid att återhämta sig fysiskt vilket skapade ett beroende av insatser från 

hemtjänsten eller anhöriga. Deltagarna var tacksamma över den hjälpen de fick men var 

samtidigt ledsna över att vara så pass beroende.  

”varje gång jag ligger på sjukhuset blir jag svagare och orkar inte göra något 

när jag kommer hem, när jag var som sämst kunde jag inte laga ens maten själv 

eller stå på mina ben så dem från hemtjänsten kommer med maten varje 

dag”D2 
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Att vara i ett socialt sammanhang 
 

Deltagare upplevde att god livskvalitet var att ha kontinuerlig kontakt med anhöriga och 

vänner. Vetskapen om att få stöd och att de brydde sig kändes betryggande och bra. Även 

grannarnas stöd uppskattades högt då de i vissa fall kikade in ofta och tog in tidningen eller 

posten. Några av deltagarna hade daglig kontakt per telefon med sina närmaste och var nöjda 

med det medan andra fick besök i hemmet. Det framkom också att det uppskattades mycket 

att bli tillfrågad av familjen och vänner att få följa med ut. Den sociala kontakten värderades 

högt eftersom den upplevdes ha en gynnande effekt för välbefinnandet. Även att läsa 

tidningen eller att titta på TV för att hålla sig uppdaterad om vad som sker och händer i 

världen var upplevdes också vara en viktig del för att inte hamna utanför.     

”min dotter hon ringer varje dag, och så kommer hon hem, och barnbarnen och 

hälsar på ofta” D6 

”att man kommer ut och träffar lite folk, andra människor, det är ju det att det 

kommer in någon så man inte sitter helt ensam och blir deprimerad och ledsen” 

D1 

”mitt barnbarn brukar hålla mig i handen när vi är ute och går, hon tycker det 

ä okej att vi går så sakta” D2 

 

Några deltagare påtalade vikten av att ha fritidsintresse istället för att bara sitta hemma. När 

de höll sig sysselsatta och träffade andra människor tänkte de inte så mycket på sin sjukdom 

vilket påverkade humöret positivt och gjorde att de orkade fortsätta kämpa på.   

”jag sitter på loppmarknader och säljer, jag har mina cirklar där jag träffar 

folk”D4 

I analysen framkom det också att flera deltagare miste alltmer kontakt med andra människor i 

sin omgivning. Deltagare beskrev att de mådde så pass dåligt att luften inte räckte till under 

samtalen med andra. Vetskapen hur pass fysiskt ansträngande det var att få besök resulterade 

till att några deltagare avstod från att bjuda hem gäster. Detta medförde att deltagarna kände 

sig ensamma och nedstämda vilket påverkade deras livskvalitet negativt. En av deltagarna var 

så pass nedstämd och önskade att livet skulle ta slut. 
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”jag orkar inte gå ut och hälsa på nån, ibland när jag är så pass dålig så orkar 

jag inte ta hit nån heller, det är jobbigt…..jag får inte luft när jag pratar, sen 

ska jag sätta på kaffe till gästerna och jag vet att det blir jättejobbigt, därför 

bjuder jag inte hem folk….” D6 

” ingenting kan hjälpa mig att uppleva livskvaliteten , jag ber till gud att jag 

inte ska vakna igen (gråt)” D7 

Att ha en god ekonomi  
 

Det framkom att ekonomisk situation hade betydelse för livskvalitet. De som hade det 

knapert ekonomiskt upplevde förtvivlan över att inte kunna unna sig något extra som att åka 

bort, hälsa på släktingar eller att äta gott då pengarna i första hand användes till mediciner 

som var livsnödvändiga. Oro över att besparingarna kommer att ta slut inom den närmaste 

framtiden upplevdes som ett bekymmer.    

”medicinerna är dyra, man har en liten pension, alltså ska jag ha nya spreyer 

som kostar 633 kronor, var ska jag ta upp dem pengar ifrån och så är det dem 

andra mediciner också”  

Vidare framkom det att god ekonomi höjde livskvaliteten trots sjukdomen vilket bidrog till 

friheten för att kunna göra precis vad man kände för.  Då pengarna inte var något bekymmer 

kunde de unna sig en resa utomlands eller fritidsaktiviteter som bidrog till ett ökat livskvalitet 

vilket gjorde att tankarna inte kretsade kring symtomen och sjukdomen hela tiden. 

” nu är man så lyckligt lottad att man har bra pension så man slipper vända på 25 öringar, 

då kan man inte klaga på nåt, man är så gammal att man kan gärna slösa lite pengar”D 

Trygghet i vården 
Huvudkategorin representerar vikten av att vara trygg i relationen med vården med 

underkategorier; att ha en fast kontakt, att ha kontinuitet i möten och att vården är tillgänglig 

 
Att ha en fast kontakt 
 

I överlag så upplevde deltagarna att kontakten med vården var bra och de blev väl 

omhändertagna av både vårdpersonalen på vårdcentralen, sjukhuset eller inom 

hemsjukvården. Det kändes tryggt för deltagarna att veta till vem de skulle vända sig till om 



 

16 
 

vårdbehovet uppkom. De påtalade även att nå distriktsköterskan på direktnummer kändes 

tryggt vilket ledde till snabba vårdåtgärder. Deltagarna upplevde också att det kändes tryggt 

att distriktsköterskan kom hem till dem då några av deltagarna inte hade tillräckligt med ork 

att åka till vårdcentralen för att ta prover inför besöket hos läkaren, att lägga om såren, eller 

att ta ett extra blodtryck. Betryggande kändes det också när distriktsköterskan visade sin 

omtanke när hon var orolig genom att ringa upp eller göra ett extra hembesök.  

” när jag ringer så kommer jag alltid i kontakt med henne och så kommer hon 

hem också om jag behöver det” D1 

Ytterligare upplevde deltagarna tryggheten då distriktsköterskan hjälpte dem att komma i 

kontakt med andra yrkeskategorier som sjukgymnast, arbetsterapeut, syrgassköterskan eller 

läkare om det var nödvändigt. Detta beskrev deltagarna att de var extra tacksamma för att få 

hjälp med. 

Att ha en kontinuitet i möten 
 

Deltagarna upplevde kontinuiteten positivt vilket innebar att det kändes bra att ha samma 

distriktsköterska vid varje besök hemma eller på vårdcentralen. Det kändes bra att 

distriktsköterskan kände till personen väl och hade kännedom om personens sjukdom. Det 

var lika viktigt att distriktsköterskan kände till personens livssituation och hade en god insikt 

i det. Flertal av deltagare berättade om att ”deras” distriktsköterskor såg till att de kom iväg 

på olika aktiviteter som träffpunkten eller stavgången. Att bli igenkänd i väntrummet och bli 

bemött med ett leende kändes trevligt. Kontinuiteten bidrog också till att deltagarna kände ett 

förtroende för distriktsköterskan och uppskattade hennes kompetens, öppenhet och det glada 

humöret. Detta var lika viktigt oavsett hur ofta deltagarna träffade distriktsköterskan. Dem 

upplevde också att det var alltid lika roligt att få träffa sina distriktsköterskor. 

”när jag sitter i väntrummet och distriktsköterskan hämtar någon annan säger 

hon hej till mig och det känns roligt och bra att hon känner igen en, hon vet ju 

vem jag är, jag har gått till henne länge” D4 

Vissa deltagare menade att kontinuiteten påverkades av en ovisshet kring att ibland vända sig 

till hemsjukvården då de försämrades och att ibland kunna ta sig till distriktsköterskan på 

vårdcentral, med hjälp av färdtjänst, då de hade stabila perioder. De upplevde att det berodde 

på vilken inställning distriktsköterskor hade i hemsjukvården.  
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” en distriktsköterska sa att det var onödigt att jag skulle ha hjälp från dem 

eftersom jag har färdtjänst och dem hade mycket att göra så jag skulle åka till 

vårdcentralen, jag blev ledsen när hon sa det” D3 

Att vården är tillgänglig 
 

Några deltagare berättade om att de upplevde att distriktsköterskorna stressade och ville inte 

störa dem med sina frågor eftersom de var rädda för att frågorna skulle uppfattas som dumma 

och ta upp tid. Det framkom också att tiderna hos KOL-sköterskan var begränsade då de hade 

så många nya patienter att ta hand om. Detta påverkade intervallerna mellan kontrollbesöken, 

som kunde bli långa, speciellt när återbud behövde lämnas från personerna med KOL. 

Besvikna deltagare berättade om att uppföljningen på vårdcentralen många gånger uteblev 

efter att ha varit inlagda på sjukhuset och att de själva fick efterlysa återbesökstiden på 

vårdcentralen.  

”det är uppföljningar som brister inom vården, men dem måste ta hand om nya 

patienter så sitter vi gamlingar i kläm”D7 

Diskussion 
Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ metod då livskvalitet är en subjektiv och 

individuell uppfattning om den egna situation och tillvaron.  Den kvalitativa metoden ger 

möjlighet att besvara frågor som berör personens uppfattningar, erfarenheter, upplevelser 

samt mening i relation till ett fenomen (Polit & Beck, 2012). 

I kvalitativa studier är det viktigt att styrka studiens kvalitet och tillförlitligheten under 

forskningsprocessens gång (Polit & Beck, 2012). Genom en utförlig beskrivning av studiens 

tillvägagångssätt finns det möjlighet att bedöma studiens trovärdighet och överfarbarhet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Detta har eftersträvats genom att redovisa noggrant studiens 

process men även också genom försök att identifiera studiens styrkor och svagheter. Enligt 

Polit och Beck (2012) kan trovärdighet i studien följas via datainsamling, analysprocessen 

och slutligen resultatet. Enligt Rolfe (2006) kan trovärdigheten vara svår att bedöma med 

uppsatta kriterier utan hänvisas till läsarens bedömning av studiens trovärdighet. Varje studie 

är unik med individuella kvaliteter och bör därmed bedömas därefter (ibid). 
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För att samla in data till studien genomfördes semistrukturerade intervjuer som utgick utifrån 

specifika frågeställningar med öppna följdfrågor för att besvara studien syfte. Enligt Polit och 

Beck (2012) är semistrukturerade intervjuer en bra metod att använda för att förstå ett 

fenomen, genom att deltagarna erbjuds att med egna ord berätta om sina upplevelser. 

Urvalet av deltagare var målinriktad då alla deltagare i studien hade samma sjukdom KOL. I 

studien deltog två män och fem kvinnor. Deltagarna var övervägande kvinnor vilket betyder 

att resultatet kan spegla kvinnors uppfattning i ökad grad än männens. Intressant är också att 

överväga urvalet utifrån det faktum att sjukdomen faktiskt ökar hos kvinnor. Graneheim och 

Lundman (2004) skriver att studiens giltighet ökar om jämnare könsfördelning eftersträvas 

eftersom det ger tillgång till större perspektiv (ibid). Men trots allt handlar det om variation i 

upplevelser. Då svårigheten var att få tillräckligt antal deltagare och den tidsramen för studien 

som var disponibel fanns ingen möjlighet att eftersträva en jämnare könsfördelning. Dock 

utmärker sig inte kvalitativ forskning för generella resultat utan av individuell upplevelse 

(Polit & Beck, 2012). 

Fyra deltagare lämnade återbud med kort varsel på grund av sjukdom och avstod helt att delta 

i studien vilket innebar att två nya deltagare rekryterades på nytt vilket var tidskrävande. 

Slutligen deltog sju deltagare i studien och gav rimlig och varierande material som kunde 

besvara studiens syfte. Polit & Beck (2012) menar att tio eller färre deltagare i en kvalitativ 

studie anses vara rimlig och att det inte är enbart deltagarantalet som styr studiens resultat 

utan den datamättnad som uppnås och kan besvara studiens syfte och ge den en trovärdighet 

(ibid). Medan Kvale och Brinkmann (2009) utrycker att ”intervjua så många personer som 

behövs för att ta reda på vad du behöver veta”. Vilket upplevdes vara möjligt efter sju 

intervjuer. De flesta frågor besvarade deltagarna ganska lika med en viss liten variation och 

materialet ansågs vara rimlig för att besvara studien syfte. Dock flera intervjuer hade 

möjligtvis kunnat förändra resultatet något och kunnat bidra till fylligare resultat. Eftersom 

distriktsköterskorna rekryterade deltagare till studien kunde det även ha påverkat studiens 

resultat. Attre (2001) menar att patienterna oftast inte vågar uttrycka sin kritik då de är i en 

beroende position. Deltagarna i denna studie var väl förtrogna med sina distriktsköterskor 

vilket i sig kan ha påverkat resultatet något. Studien kan dock anses vara överfarbar på 

samma patientgrupp utifrån kontexten. 

Tidigare erfarenhet av att intervjua personer saknades och kan ha bidragit till att intervjuerna 

inte blev så långa. Kvale och Brinkmann (2009) menar att för att kunna genomföra bra 
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intervjuer krävs det tid och träning (ibid). Semistrukturerade intervjuer med intervjuguide och 

öppna följdfrågor var rimlig metod i avseende av urvalet av deltagarna som var äldre och 

sjuka. Intervjuguiden var behjälplig att hålla fokus till det valda ämnet och neutral profil hölls 

för att inte vilseleda deltagarna med ledande frågor som kunde påverka deras svar, vilket 

anses ha betydelse för studiens trovärdighet och pålitlighet enligt Polit och Beck, (2012). 

Inspelade intervjuer gav en mängd insamlad datamaterial som ordagrant skrevs ner under 

transkriberings arbete. Detta moment anses vara en kritikisk del under dataanalysen eftersom 

det finns en risk att viktiga ord utelämnas. Transkribering av intervjumaterialet gjordes 

snarast efter varje intervju för att viktigt detaljer inte skulle glömmas bort. Därefter skrev 

intervjuerna ner ordagrant på egen hand vilket minskade risken för feltolkningar och på så 

sätt förstärkte studiens trovärdighet och pålitlighet (Polit & Beck, 2010). Den transkriberade 

textmaterialet bearbetades utifrån en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim & 

Lundman, (2004). Detta ansågs vara nödvändigt att organisera upp all den mängd 

textmaterial som hade samlats in för att göra den mer hanterbar och överskadlig (Polit & 

Beck, 2010). Textmaterialet bearbetades med en manifest innehållsanalys med latent inslag. 

Graneheim och Lundman (2004) skriver i sin artikel att en text har alltid flera betydelser och 

att det sker en viss tolkningsgrad av textens innehåll när texten läses även när en manifest 

innehållsanalys görs vilket gör att trovärdigheten ifrågasätts i en kvalitativ innehållsanalys 

(ibid). För att minska risken för tolkningar och behålla objektiviteten så mycket som möjligt 

till texten avlyssnades inspelningen ett antal gånger. Graneheim och Lundman (2004) menar 

att tolkning under innehållsanalysen av datamaterial är en balansgång och är omöjligt för 

forskaren att inte ha ett visst perspektiv till fenomenet som ska studeras och samtidigt låta 

texten tala för sig själv helt utan att fylla i den (ibid). Enligt Polit och Beck (2012) är det 

viktigt att intervjutexterna blir lästa flera gånger om för att få en känsla av helheten vilket 

eftersträvades under hela arbetsprocessens gång under innehållsanalysen.  Ett ytterligare steg 

i analysprocessen bestod av när den transkriberade texten delades upp systematiskt i 

meningsenheter med hjälp av ett analysschema som sedan kondenserades till förkortade 

meningar med ständig fokus på att den centrala kärnan i texten inte fick gå förlorad i dem 

kondenserade meningsenheterna (Graneheim & Lundman, 2004). Arbetsprocessen under 

innehållsanalysen skedde i en cirkulär process som innebar att återgå till det ursprungliga 

textmaterialet för att återblicka på helheten i texten och de delar som växte fram under 

kondensering av meningsenheter och kodning. Graneheim & Lundman, (2004) menar att en 

cirkulär process i innehållsanalysen stärker studiens giltighet och trovärdighet. De 
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kondenserade meningsenheterna kortades ner till en kod, därefter skrevs om till 

underkategorier som bildade huvudkategorier och slutligen formade resultat. 

Under analysprocessen diskuterades datamaterial med handledaren för att strukturera upp 

kategorier. Enligt Polit & Beck (2012) ökar tillförlitligheten om utomstående person 

medverkar under analysprocessen. För att öka studiens trovärdighet användes även citat i 

resultatdelen för att förtydliga deltagarnas egna beskrivningar. 

 

Resultatdiskussion 
Resultaten visade att personer med KOL upplever att livskvalitet påverkas både av kroppens 

begränsningar men också av att vara trygg i vården.  

Det framkom tydligt att vara trygg i vården, kontinuitet och tillgänglighet var viktiga aspekter 

för livskvalitet hos personer med KOL. Resultatet visade att det var viktigt att personerna 

blev betraktade utifrån en helhetssyn när de hade kontakt med distriktsköterskan.  

Socialstyrelsen (2003) har undersökt vilka faktorer som ansågs vara viktiga för äldre personer 

i kontakt med vården. I resultaten kom det tydligt fram att tillit och fungerande kontakt var 

grunden i en trygg vårdrelation.  Eide och Eide (2008) skriver att distriktsköterskans främsta 

uppgift är att skapa en väletablerad relation till personen som grundar sig på ett förtroende. 

Det förutsätter att sjuksköterskan har ett empatiskt förhållningssätt och kan sätta sig in i 

individens situation och kan uppfatta olika känslolägen (ibid). I en studie av Lundh, 

Rosenhall och Törnkvist (2006) uppskattade personer med KOL distriktsköterskor som 

uppfattades som individorietenterade då de självständigt följde upp omvårdnadsbehov men 

också lyssnade till deras önskemål. Genom regelbundna kontakter följde distriktsköterskan 

patientens tillstånd för att kunna tillgodose välbefinnande och livskvalitet (ibid). Devik, 

Emarker & Hellzen (2013) och Liu, Mok, och Wong, (2006) belyser att distriktsköterskans 

flexibilitet, öppenhet och en god kontakt bidrar till en trygg relation mellan personen och 

distriktsköterskan. Distriktsköterskor som vårdar med omtanke och ärlighet påverkar 

personens sinnesstämning positivt och det bidrar till ett ökat välbefinnande (ibid). Det 

framkommer även i den här studien att välfungerande kontinuitet var positivt och värderades 

högt. Det påtalas av Asplund och Damell (2015) att personer med kroniska sjukdomar som 

exempelvis KOL har stora omvårdnadsbehov och gynnas av kontinuitet (ibid).  Forskning har 

också visat att nivån på sjukvårdresultat, vårdkvalitet och förebyggande vård grundar sig i 

fungerande kontinuitet (Saultz et al, 2005; Dreiher et al,2012). Det är viktigt för 
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distriktsköterskan att vara medveten om vikten av kontinuitet och sträva efter att uppnå det i 

omvårdnaden av personer med KOL. 

I studiens resultat framkom också att deltagarna ibland upplevde bristande kontinuitet. Enligt 

Socialstyrelsen (2008) kan bristen på kontinuitet bidra till att psykosociala förändringar inte 

uppmärksammas av distriktsköterskan. Vidare påtalar Socialstyrelsen (2008) att många besök 

på akuten skulle kunna undvikas om hemsjukvården hade tillräckligt med resurser för vård av 

patienter i hemsjukvården (ibid). Det är i linje med resultat från andra studier av Ionescu, 

McCusker, Ciampi, Vadeboncoeur, Roberge, Larouche et al., (2007); Lin,Wu, Shiao-Chi, 

Huang & Shu-Tzu, (2015) som visat att kontinuitet bidrar till färre akuta besök på sjukhus 

bland äldre.  En välfungerande hälso- och sjukvård och en positiv attityd i möten leder till att 

personer själva gärna engagerar sig i sin egenvård. Genom att få stöd i förbättring av 

hälsotillståndet men också information om behandlingen kan sjukdomsprogression i KOL 

fördröjas (Halding, Wahl & Heggdahl, 2010). Tidigare forskning visar på att om 

distriktsköterskan stödjer personer psykosocialt både gruppvis men också individuellt i ett 

lungrehabiliteringsprogram förbättras välbefinnande, social delaktighet och hantering av 

sjukdomen. Genom att delta i programmet ökar deltagarnas självförtroende, motivation till 

egenvård vilket bidrar till förbättrat livskvalitet (Cohen, 2004; 2008; Halding, Wahl & 

Heggdahl, 2010; Pumar, Gray, Walsh, Yang, Rolls, & Ward, 2014 ). Det vore intressant med 

vidare forskning för att få fördjupad inblick kring hur distriktsköterskor stödjer personer och 

på vilket sätt för att personerna ska uppnå ökad livskvalitet. 

 

Resultaten i denna studie kunde även påvisa att kontakt med anhöriga och vänner var viktiga 

och känslan av samhörighet upplevdes som positivt för livskvaliteten. Det har också påvisats 

i studien av Fraser, Kee och Minick (2006). Enligt personerna i studien av Ek & Ternestedt 

(2008) var upplevelsen av att vara viktig för någon annan än sig viktigt för välbefinnandet. 

Lika viktigt är det att bli sedd som en person trots sjukdom vilket kan bidra till att skapa en 

bättre självkänsla hos individen (ibid). Andfåddheten och den fysiska begränsningen som 

KOL orsakar försvårar sociala relationer och kan leda till isolering, depression och ångest. 

Depression och ångest är vanligare hos personer med KOL, närmare två gånger till tre gånger 

högre än hos personer som inte drabbas av sjukdomen skriver (Hansson, 2002; NICE, 2009; 

Almagro & Castro, 2013). Ensamheten är något som deltagarna upplevde hade negativ 

påverkan på livskvalitet i denna studie. Social isolering kunde även förorsakas medvetet 
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genom att undvika kontakter med andra personer då sjukdomen var så pass påtaglig och 

ansträngande att luften knappt räcker till ett samtal (ibid). Det ligger i linje med Ek och 

Ternestedts (2008) som visade i sin studie att personer med KOL medvetet undvek att träffa 

andra trots att egentligen hade orkat. Anledningen till den sociala isoleringen var att personer 

saknade samtalsämnen eftersom det inte hände något speciellt i deras liv. Österlund, Klang, 

Larsson, Ehrenberg och Fossum (2009) kunde se i sin studie att distriktsköterskor inte ägnar 

någon tid åt att diskutera den psykiska hälsan. De påtalar vidare att distriktsköterskor främst 

fokuserar på de medicinska och fysiska problem som sjukdomen orsakar när de träffar 

personer med KOL. Det saknas även avsatt tid till att göra en individuell omvårdnadsplan för 

dessa personer (ibid). Det är viktigt är att inte bara stödja personer när den fysiska hälsan 

sviktar utan också stödja den psykiska hälsan eftersom den spelar viktigt roll för personernas 

livskvalitet. 

Utifrån studiens resultat framkommer det att personer med KOL upplever både möjligheter 

men också begränsningar i vardagen som har betydelse för deras livskvalitet. Det ses i 

resultaten att personer lär sig leva med och hantera sjukdomen. Men också att de inte kan 

leva på samma sätt innan sjukdomen fanns med i bilden. Den sociala relationen är viktig som 

men det är även de ekonomiska förutsättningarna.  

Slutsats  
Sammanfattningsvis visar resultaten i studien att livskvalitet hos personer med KOL påverkas 

positivt men också negativt av flera aspekter som kroppens funktion, sociala relationer och 

ekonomi. En trygg och kontinuerlig kontakt med distriktsköterskan visar sig också vara en 

betydelsefull aspekt för att personerna ska kunna uppnå en god livskvalitet. I det personliga 

mötet kan den fysiska och psykiska ohälsan upptäckas och förebyggas i god tid vilket ses 

som en vinst hos personer med KOL. Livskvalitet är en individuell upplevelse som skiftar 

hos personerna, därför är det viktigt att fortsätta forska vidare kring ämnet för att tillgodose 

personernas fortsatta behov. Det behövs fler studier om hur distriktsköterskor mer specifikt 

arbetar för att främja livskvalitet hos personer med KOL samt hur kontinuitet i vården 

inverkar på personernas hälsa och välbefinnande. Resultatet i denna studie talar för att det är 

viktigt för personerna med KOL att möten med distriktsköterskor blir av och att personerna 

ses ur ett helhetsperspektiv i omvårdnadsarbetet.     
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Bilaga 1 

 
Information och förfrågan att genomföra en intervjustudie till avdelningschefer 

Mitt namn är Malgorzata Knap och läser min specialistutbildning till distriktsköterska på 

Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. I specialistutbildningen ingår även ett 

magisterarbete och jag har valt att intervjua patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom.  

Syftet med studien är att undersöka hur distriktsköterskor bidrar till en ökad livskvalité hos 

patienter med sjukdomen Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. 

Jag planerar att intervjua sammanlagd tio patienter. Deltagarna kommer att få information om 

studien via distriktsköterskan på vårdcentralen och hemsjukvården och anmäla sitt intresse. 

Därefter kontatktas deltagarna av mig. Intervjumaterialet kommer att sammanställas i en 

rapport. Informationen kommer att behandlas anonymt. Då deltagande är frivillig i studien 

kan den avbrytas när som helst utan att skäl behöver anges och detta kommer inte inverka på 

den vård som deltagren får.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar! 

 

Malgorzata Knap                                                                       Amanda Hellström  

Leg.Sjuksköterska, Distriktsköterskestudent                            Handledare 

Blekinges Tekniska Högskola              Blekinge Tekniska Högskola  
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Bilaga 2 

 

 
Information och förfrågan om deltagande i en studie 

Jag Malgorzata Knap kommer att göra en intervjustudie och söker frivilliga patienter som har 

diagnostiserad sjukdomen KOL och är i ålder mellan 60-85 år. Det är av stort värde för 

distriktsköterskan om att få ökad kunskap om hur hon/han kan bidra till att förbättra 

livskvalité ur ett patientperspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur distriktsköterskor 

bidrar till en ökad livskvalité hos patienter med sjukdomen Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. 

Studien genomförs som en uppgift i en magisterutbildning i omvårdnad vid Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Om Du är intresserad att delta i studien, kommer detta att 

ske genom en intervju som kommer att vara 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in 

för att kunna skrivas ner ordagrant och analyseras. Materialet kommer att sammanställas i en 

rapport. Informationen kommer att behandlas anonymt. Då deltagande är frivillig i studien 

kan den avbrytas när som helst utan att skäl behöver anges och detta kommer inte inverka på 

den vård som deltagren får.  

Om du är intresserad av att delta i studien och bli intervjuad kommer Du att bli kontaktad av 

mig. 

Med vänliga hälsningar! 

 

Malgorzata Knap                                                                       Amanda Hellström  

Leg.Sjuksköterska, Distriktsköterskestudent                            Handledare 

Blekinges Tekniska Högskola              Blekinge Tekniska Högskola  
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Bilaga 3  

Intervjuguide  

Hur påverkar sjukdomen KOL din vardag och din livskvalité? 

Vad är det som kan hjälpa dig att uppleva livskvalitén trots sjukdomen KOL? 

Hur upplever du kontakt och stödet från vården? 

Kan du beskriva om det finns något som vården kan göra det bättre för dig? 

Har du kontakt med distriktsköterskan? 

På vilket sätt upplever du dem kontakterna? 

Följd frågor 

• Kan du berätta lite mer om det? 

• Hur upplevde du det? 

• Vilka känslor kom upp då? 

• Är det något mer so du vill tillägga? 
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Bilaga 4  

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Andningen är 

jobbig, så den 

påverkar mycket 

vardagen och 

mitt livskvalitet. 

Jag orkar knappt 

göra det 

nödvändigaste 

Andningen 

påverkar mycket 

vardagen, orken 

räcker till endast 

det 

nödvändigaste 

Begränsad 

kapacitet 

Att ha en 

fungerande 

kropp 

Möjligheter i 

vardagen  

Livskvalitet är 

man kommer ut 

och träffar lite 

folk, det är ju 

det att det 

kommer in nån 

så att man inte 

sitter helt ensam 

och blir 

deprimerad 

Att umgås med 

andra ökar 

livskvalitet 

annars risken för 

depression  

Sociala 

relationer 

 

Att vara i ett 

socialt 

sammanhang 

 

Möjligheter i 

vardagen 

Jag vet att dsk är 

stressade och 

har många att gå 

till, man vill inte 

ta upp deras tid 

med löjliga 

frågor 

Patienten 

medvetet ställer 

inga frågor till 

dsk då hon är 

stressad 

Stressad 

personal 

Att vården är 

tillgänglig 

 

 

 

 

Tryggheten i 

vården 

DSK sa att dem 

skulle sätta upp 

DSK kommer 

hem till 

Hemsjukvården Att ha en fast Tryggheten i 
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mig igen på 

listan, så dem 

kommer hem 

och tar prover 

eftersom jag inte 

vågar gå ut för 

att jag är så yr 

patienten istället 

för VC  

 

 kontakt vården 

Jag får inte luft 

när jag pratar 

med nån, sen 

ska jag sätta på 

kaffe och jag vet 

att det blir 

jättejobbigt, 

därför bjuder jag 

inte hem folk 

 

Ansträngande 

att få besök, är 

medveten hur 

jobbigt det blir 

för andningen, 

undviker att 

bjuda hem folk 

Ensamhet Att vara i ett 

socialt 

sammanhang 

Möjligheter i 

vardagen 


