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Sammanfattning 

 

Bakgrund: KOL är en relativt vanlig och obotlig sjukdom som orsakar en gradvis 

försämring på andningen. Hur man upplever sjukdomen kan skilja sig åt mellan 

individer och mellan olika stadier av sjukdomen. Det är därför av stor vikt att 

sjuksköterskan får insikt i dessa upplevelser för att kunna erbjuda god omvårdnad till 

dessa personer. 

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva personers upplevelser av att leva med 

KOL samt att beskriva vilka datainsamlingsmetoder som använts i de inkluderade 

artiklarna.  

 

Metod: Litteraturstudie med en deskriptiv design. De 12 inkluderade artiklarna är av 

kvalitativ ansats och söktes fram via databaserna Cinahl och PubMed. Innehållet i 

artiklarnas resultat granskades för att urskilja likheter och skillnader samt de 

inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod. 

Huvudresultat: Resultatet i litteraturstudien påvisade att personer med KOL upplevde 

psykiska, fysiska och sociala aspekter som påverkade personernas liv. Den psykiska 

påverkan gjorde att personerna fick göra många förändringar i livet. 

Andningssvårigheterna gjorde att den fysiska förmågan blev nedsatt. Sjukdomen 

påverkade även den sociala samhörigheten med andra människor. För att hantera och 

underlätta livet med KOL använde personerna sig av olika strategier. Den vanligaste 

datainsamlingsmetod som framkom i artiklarna var semistrukturerade intervjuer.  

Slutsats: Personerna med KOL påverkades psykiskt, fysiskt och socialt av att leva med 

sjukdomen. Personerna använde sig av olika strategier för att hantera sitt liv med 

sjukdomen. Det är viktigt som sjuksköterska att ha kunskap om personernas upplevelser 

av att leva med KOL eftersom det gör att det blir lättare att bevara personernas 

integritet, värdighet, och autonomi som kan öka personernas välbefinnande. 

 

 

 

Nyckelord: Erfarenheter, kronisk obstruktiv lungsjukdom, leva med  



 

 

 

Abstract 

 

Background: COPD is a relative common and incurable disease that causes a 

progressive deterioration of breathing. How to experience the disease may differ 

between individuals and between different stages of the disease. It is therefore essential 

that nurses gain insight into these experiences to provide good care to these people. 

 

Aim: The aim of this study was to describe people's experiences of living with COPD. 

Furthermore, the aim of this study was to describe the included articles data collection 

method. 

 

Method: A literature study with a descriptive design. The 12 included articles are of 

qualitative approach and sought out through the databases CINAHL and PubMed. The 

contents of the articles results were reviewed to identify similarities and differences and 

also the included articles data collection method. 

 

Main result: The results of the literature study showed that people with COPD 

experienced psychological, physical and social aspects that affect people's lives. The 

psychological impact was that the people had to make many changes in life. Breathing 

difficulties made the physical ability to reduce. The disease also affected the social 

affinity with other people. To manage and facilitate life with COPD people used 

different strategies. The most common data collection method that emerged in the 

articles were semi-structured interviews. 

 

Conclusion: The people with COPD were affected psychologically, physically and 

socially to live with the disease. The people used different strategies to manage their life 

with the disease. It is important that nurses having knowledge of people´s experience of 

living with COPD because it makes it easier to preserve people´s integrity, dignity, and 

autonomy that can increase people's well-being. 

 

Keyword: Chronic obstructive pulmonary disease, experience, living with 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

I Sverige lever mellan 500 000 – 700 000 personer med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, som fortsättningsvis benämns KOL i denna litteraturstudie. Denna siffra 

kommer att öka i antal av den orsaken att befolkningen blir allt äldre (Almås, 

Bakkelund, Thorsen & Dichmann Sorknӕs, 2011). I Sverige dör cirka 2 700 personer 

årligen av sjukdomen KOL (Socialstyrelsen, 2015). År 2020 kommer sjukdomen KOL 

vara den tredje största orsaken till mortalitet i världen (Almås et al., 2011 & Koehorst-

Ter Huurne, Kort, van der Palen, van Burden, Moving, van der Valk & Brusse-Keizer, 

2016). 

 

1.2 Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom  

KOL är en inflammatorisk sjukdom som utvecklas under en lång tid och som påverkar 

luftvägar och lungor vilket leder till att personerna får ett försämrat luftflöde till och 

från lungorna som resulterar i att lungvävnaden och lungblåsorna förstörs. KOL är ett 

samlat begrepp för obstruktiva lungsjukdomar där emfysem och kronisk obstruktiv 

bronkit ingår, samt en kombination av dessa tillstånd. Uppkomsten till KOL är till 

största del orsakad av rökning men även förekommer andra faktorer som till exempel 

miljöexponering, passiv rökning samt upprepade lunginfektioner i barndomen som gör 

att man ligger i riskzon att utveckla KOL. Sjukdomen KOL kan delas in i fyra olika 

stadier beroende på sjukdomens förlopp och svårighetsgrad (Almås et al., 2011). De 

första symtomen som uppkommer är hosta, ökad ansamling av slemsekretion i nedre 

luftvägarna, andfåddhet, blekhet och möjligen cyanos. Andra symtom som avmagring, 

utspänd bröstkorg, tunna axlar samt indragna halsgropar förekommer i ett senare stadie i 

sjukdomen (Ericson & Ericson, 2012; Li et al., 2013 & Kvangarsnes, Torheim, Hole & 

Öhlund, 2013). De behandlingsmetoder som finns vid KOL delas in i medicinsk 

behandling samt icke medicinsk behandling. Den medicinska behandlingen vid KOL 

syftar till att minska inflammationen i bronkerna för att skapa bronkdilatation med hjälp 

av olika läkemedel, inhalationer och syrgas. Vid den icke medicinska behandlingen så 

är den viktigaste återgärden att sluta röka samt att motionera och ha en bra kosthållning 

(Almås et al., 2011 & Weldam, Lammers, Heijmans & Schuurmans, 2014). Den 

medicinska behandlingen kan inte häva sjukdomen KOL eftersom det har blivit 
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permanenta skador på lungvävnaden. Behandlingen går därför ut på att lindra symtom 

samt minska antalet perioder när sjukdomen försämras (Socialstyrelsen, 2015).  

 

1.3 Sjuksköterskans roll vid omvårdnaden av personer med KOL 

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad som innebär att vårda personer så att de 

blir så självständiga och oberoende som möjligt, samt att de upplever hälsa. Begreppet 

omvårdnad sker på personnivå, det menas att omvårdnaden är så pass central att synen 

på människan och dennes möjligheter blir tillgodosedda genom olika behov av 

omvårdnad. Varje människa är en unik individ som består av kropp, själ och ande. Som 

sjuksköterska ska man se till hela människan och inte dessa begrepp var för sig. I och 

med helhetssynen formas begreppet hälsa som är relaterad till hela människan och 

dennes subjektiva upplevelser. Hälsa är ett begrepp som ses som något annat än 

frånvaro av sjukdom som människan själv upplever. Ohälsa kan påverkas av bland 

annat sjukdom, skada, lidande, och smärta. När människans hälsa hotas har 

sjuksköterskan som ansvar att ingripa. Att ge god omvårdnad till en människa innebär 

att bevara patientens värdighet, integritet och autonomi. Genom att ha personcentrerad 

vård kan personen vara med i vårdteamet för att påverka sin egenvård. Vårdmiljön ska 

utformas så att människans hälsoprocess främjas och att patientens olika behov 

tillgodoses (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a & Willman, 2009). Fyra 

grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskan är främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). I 

sjuksköterskans arbetsuppgift ska det friska tillvaratas hos alla människor, sjuksköterska 

ska även identifiera och på ett effektivt sätt förebygga hälsorisker samt vid behov skapa 

motivation hos personerna till förändrande levnadsvanor. Sjuksköterska ska även kunna 

bedöma personernas förmåga till egenvård samt vilka resurser personerna har med syfte 

att främja hälsa och förhindra ohälsa genom att personerna får ökat välbefinnande 

(Halding & Heggdal, 2012 & Willman, 2009).   

 

Vid omvårdnaden av personer som har problem med andningen innebär det att 

sjuksköterskan ska bedöma, planera och genomföra åtgärder samt att utvärdera och 

dokumentera personernas andningsbesvär. Viktiga omvårdnadsuppgifter sjuksköterskan 

har är att förebygga andningsbesvären genom att undervisa och lyssna samt ta reda på 

om personen har egna strategier att hantera sin sjukdom. En annan omvårdnadsuppgift 

är att skapa motivation hos personerna att sluta röka som gör att det är av vikt att ha 
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kunskaper om rökavvänjning samt andra behandlingsalternativ som sjuksköterska. Det 

är även viktigt att ha ett bra förhållningssätt gentemot personerna eftersom det är 

personerna själv som avgör hur svårt och obehagligt det är då andnöd är en subjektiv 

och mångdimensionell upplevelse (Almås et al., 2011; Efraimsson, Fossum, Ehrenberg, 

Larsson & Klang, 2012 & Henoch, 2009).  

 

1.4  Känsla av sammanhang – KASAM 

Antonovsky (2005) beskrev att det centrala i det salutogena perspektivet var att ha fokus 

på människans hälsa och ohälsa i stället för i det patogena perspektivet där man ser 

personens orsak till sjukdom. Oavsett om man är sjuk eller frisk pendlar man i en skala 

mellan hälsa och ohälsa på ett kontinuum genom hela livet. Genom att fokusera på de 

faktorer som kan bevara och förbättra personens hälsa, de så kallade generella 

motståndsresurser (GMR) som exempelvis socioekonomiska eller kulturella stöd och 

självkänsla, i stället för att fokusera på de faktorer som skapar ohälsa, det vill säga olika 

stressorer som innebär i vilken grad personen påverkas av olika inre och yttre stimuli 

samt hur man hanterar dessa stimuli, kan personen uppleva KASAM. Begreppet 

KASAM består av tre centrala komponenter som innefattar: begriplighet, hanterbarhet 

samt meningsfullhet. 

 

Begriplighet avgör personens upplevelser och uppfattningar av inre och yttre stimuli. 

Om personen har en hög begriplighet anses tillvaron som strukturerad och ordnad men 

har personen däremot låg begriplighet anses tillvaron vara kaotisk och otydlig. 

Hanterbarhet innebär i vilken grad personen upplever och hanterar olika händelser samt 

vilka resurser som personen kan ta till beroende på vilka resurser som finns till 

förfogande. Resurser ligger antingen hos personen själv eller andra människor som 

personen kan lita på i dennes omgivning. Genom hög hanterbarhet känner personen att 

den har resurser att hantera de påfrestningar som livet kan ge. 

Meningsfullhet syftar på att finns det en känsla av att livet har en mening och finns det 

en känsla av meningsfullhet anses livet vara värt att kämpa för. Finns hög 

meningsfullhet känner personen att de stressorer som påverkar denne gör att livet 

underlättas och känns mer hanterbart. Genom att personen upplever mer begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet desto mer KASAM upplever personen (Antonovsky, 

2005 & Langius-Eklöf, 2009). 
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1.5 Problemformulering  

KOL är en relativt vanlig och obotlig sjukdom som orsakar en gradvis försämring på 

andningen. Hur man upplever sjukdomen kan skilja sig åt mellan individer och mellan 

olika stadier av sjukdomen, och det är därför av stor vikt att sjuksköterskan får insikt i 

dessa upplevelser för att kunna erbjuda god omvårdnad till dessa personer. Det finns en 

hel del forskning gällande personers upplevelser av att leva med KOL men det finns få 

litteratursammanställningar gjorda angående personers upplevelser av att leva med 

KOL. Därför är föreliggande litteraturstudie av betydelse att genomföra.  

 

1.6  Syfte och frågeställning 

1.6.1 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva med KOL 

samt att beskriva vilka datainsamlingsmetoder som används i de inkluderade artiklarna.  

 

1.6.2 Frågeställning  

1. Hur beskriver personer med KOL sina upplevelser av att leva med KOL?   

2. Vilka datainsamlingsmetoder har används i de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Denna litteraturstudie har en deskriptiv design (Polit & Beck, 2012).  

 

2.2  Databaser 

Denna litteraturstudie använde databaserna PubMed och Cinahl. Dessa databaser är 

användbara för de publicerar omfattande artiklar inom omvårdnadsforskning (Polit & 

Beck, 2012 & Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

 

2.3 Sökord och sökstrategier  

Sökord valdes utifrån litteraturstudiens syfte. I sökningar som gjordes i PubMed och 

Cinahl användes sökorden Chronic obstruktive pulmonary disease, Experience samt 

Living with. Sökorden kombinerades med Booeliska söktermen ”AND” för att få en mer 

avgränsad sökning. Då sökorden inte fanns som MeSH-termer via PubMed eller Cinahl 

Headings valdes i stället att göra frisökningar i båda databaserna. MeSH-termer och Cinahl 
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Headings används för att få en mer noggrann träff i sökningen inom det specifika 

ämnesområdet (Polit & Beck, 2012 & Willman et al., 2011). Se Tabell 1 Utfall av 

databassökningar. 

Begränsningarna som gjordes i Cinahl var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

åren 2006-2016, peer reviewed, linked full text och engelska. Begränsningarna i 

PubMed var att artiklarna skulle vara publicerad mellan åren 2006-2016, full text, fritt 

tillgängliga via högskolan i Gävle och engelska. Se Tabell 1 Utfall av databassökningar.  

 
Tabell 1: Utfall av databassökningar 

 

Databas, 

sökdatum 

Begräsningar Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar 

(exkl. 

dubbletter) 

Cinahl 

20160916 

Peer reviewed, linked 

full text, engelska, 

2006-2016 

Chronic obstructive 

pulmonary disease 

AND experience 

 

236 

 

2 

Cinahl 

20160916 

Peer reviewed, linked 

full text, engelska, 

2006-2016 

Chronic obstructive 

pulmonary disease 

AND Experience 

AND Living with 

 

53 

 

4 

PubMed 

20160916 

Full text, 

“fritt tillgängliga via 

Högskolan I Gävle”,  

engelska,  

2006-2016 

Chronic obstructive 

pulmonary disease 

AND Experience 

 

718 

 

3 

PubMed 

20160916 

Full text, 

“fritt tillgängliga via 

Högskolan I Gävle”,  

engelska,  

2006-2016 

Chronic obstructive 

pulmonary disease 

AND Experience 

AND Living with 

 

261 

 

3 

Total   1268 12 

 

 

2.4 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna för denna litteraturstudie är att det ska vara empiriska 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som svarar på studiens syfte och 

frågeställning. Kvalitativ ansats valdes på grund av att syftet är att beskriva personers 

upplevelser av att leva med KOL. Studier som var av kvantitativ ansats samt andra 

litteraturstudier exkluderades.  
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2.5 Urvalsprocess   

Totalt blev det 1268 träffar där titlarna på artiklarna lästes gemensamt för att avgöra om 

de var relevant till studiens syfte. De titlar som verkade relevant för studiens syfte lästes 

även abstrakten. Sammanlagt lästes 252 abstrakt överskådligt för att få mer inblick i 

artiklarna. 214 artiklar exkluderades på grund av att de var kvantitativa eller inte 

svarade på studiens syfte. Av de 38 återstående artiklarna exkluderades totalt 18 

stycken, varav 13 stycken på grund av att de inte svarade på studiens syfte och att tre 

stycken inte fanns i fulltext och två inte fanns tillgänglig gratis trots att detta var en 

begräsning (limits) tidigare i sökningen. Totalt återstod 20 stycken artiklar som lästes 

mer grundligt eftersom de verkade relevant för studiens syfte. Efter noggrann läsning 

exkluderades 8 stycken då de inte svarade på studiens syfte. Vilket resulterade att 12 

stycken artiklar återstod som är grunden till resultatet i denna litteraturstudie. Se figur 1 

Urvalsprocess. 

 

Figur 1: Urvalsprocess 

 

2.6 Dataanalys 

De 12 artiklarna som inkluderats skrevs ut i dubbletter och lästes i sin helhet av båda 

författarna. Sedan diskuterades artiklarnas innehåll för att få en överblick om författarna 

hade tolkat artiklarna på samma sätt. För att få en struktur numrerades artiklarna 1-12. 

Artiklarnas metod och resultat lästes grundligt för att hitta likheter och skillnader. I 

Totalt lästes 1268 titlar

1016 exluderades på 
grund av att svarade ej 

på syfte

252 abstrakt lästes 
överskådligt 

214 exluderades på 
grund av  kvantitativa 

studier eller svarade ej 
på studiens syfte

De 38 återstående 
artiklar lästes 
överskådligt

18 exluderades på 
grund av att de ej 

svarade på studiens 
syftet, fanns ej i 

fulltext, ej tillgänglig 
gratis

20 st lästet mer 
grundligt eftersom de 
verkade relevant för 

syftet

8 exluderades på grund 
av att vid mer nogrann 
läsning svarade ej på 

studiens syftet 

Totalt återstod 12 
artiklar som 
inkulderas i 

studien
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artiklarna färgkodades resultat samt metoden med överstrykningspennor i olika färger 

som stämde överens med studiens syfte och frågeställning. Därefter sammanfattades 

skillnader och likheter som framkom i artiklarna i ett Word dokument från båda 

författarna för att få en bra översikt. Polit och Beck (2012) beskriver att detta 

tillvägagångssätt är till fördel på grund av att resultatet i artiklarna blir mer överskådligt. 

Likheterna och skillnaderna som framkom gjorde att författarna kunde urskilja teman 

till resultatet. Återkommande teman vid bearbetning av sammanfattningen i 

Worddokumentet var hur personer med KOL upplevde sitt psykiska, fysiska och sociala 

liv. Bearbetningen av den metodologiska aspekten gjordes på liknande vis genom att 

läsa igenom artiklarnas metod för att granska artiklarnas datainsamlingsmetod. Det 

användes överstrykningspennor i olika färger samt stödord på ett separat papper. Sedan 

har författarna sammanställt stödorden och överstrykningarna för att kunna svara på den 

metodologiska frågeställningen.  

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2012) anses etiskt förhållningssätt vid forskning vara av 

betydelse för att undvika plagiering eller falsifiering av resultatet. Artiklarna har 

granskats på ett noggrant och objektivt sätt utan egna åsikter och värderingar.  

 

3. Resultat  

Resultatet i denna litteraturstudie utgörs av 12 vetenskapliga artiklar som alla är 

kvalitativa och alla svarar på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Resultatet är 

uppbyggt av de tre huvudrubrikerna Psykiska aspekter av att leva med KOL, Fysiska 

aspekter av att leva med KOL och Sociala aspekter av att leva med KOL. Under 

samtliga huvudrubrikerna finns underrubrikerna Hantering av psykiska aspekter av att 

leva med KOL, Hantering av fysiska aspekter av att leva med KOL och Hantering av 

sociala aspekter av att leva med KOL. Sammanställningen av de valda artiklarnas 

datainsamlingsmetod redovisas i löpande text i resultatet under rubriken Metodologisk 

aspekt samt i Bilaga I – Tabell 2 Artikelöversikt av inkluderade artiklar. Det har även 

gjorts en sammanställning av de inkluderade artiklarnas syfte och resultat som 

presenteras i Bilaga II – Tabell 3 Syfte och resultat av de inkluderade artiklarna. 
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3.1 Psykiska aspekter av att leva med KOL 

I studierna som Cooney et al. (2012) och Lindgren, Storli & Wiklund-Gustin (2014) 

gjorde beskrev personerna att de fick göra många förändringar i livet som gjorde att de 

blev påverkade psykiskt. Personerna beskrev att de gjorde allt för att gömma och 

förneka andningssvårigheterna i början av sjukdomens process. I ett senare skede i 

sjukdomsprocessen när hostan och andningssvårigheterna tilltog och blev mer synlig för 

andra upplevde personerna sig uttittad och besvärad av omgivningen, vilket medförde 

att personernas psykiska mående blev påverkat negativt. I Berger, Kapella & Larson 

(2011); Ek & Ternstedt (2008); Ellison, Gask, Diar-Bakerly & Roberts (2012); Halding, 

Heggdal & Wahl (2011a) och Stridsman, Lindberg & Skär (2014) studier beskrev 

medparten av personerna att de upplevde sig vara en börda för andra som gjorde att 

känslor som ilska, hopplöshet och värdelöshet uppkom eftersom sjukdomen påverkade 

personernas liv psykiskt. Cooney et al. (2012) och Ellison et al. (2012) beskrev även att 

vissa personer upplevde sig deprimerad, skamsna, irriterad och frustrerad samt att deras 

oro över framtiden ledde till tankar om döden. Studien som Ellison et al. (2012) gjorde 

beskrev personerna att de skuldbelade sig själv när familj och vänner ville hjälpa till 

eftersom de ville känna en självständighet som de känt tidigare i livet. Enligt Ek, 

Sahlberg-Blom, Andershed & Ternestedt (2011) och Ek & Ternstedt (2008) beskrev 

personerna vikten av att ha nära och kära omkring sig när de upplevde livet som 

meningslöst. 

 

I studierna som Strang, Ekberg-Jansson & Henoch (2014) och Willgoss, Yohannes, 

Goldbart & Fatoy (2012) gjorde beskrev personerna att andning och ångest hade ett 

samband som även kopplades ihop med panikattack. Ångesten men även paniken som 

uppkom när sjukdomen påverkade andningen negativt medförde känslan av att bli strypt 

eller kvävd eftersom de inte fick tillräckligt med luft. De beskrev känslan av att inte få 

tillräckligt med luft, gjorde att de upplevde rädsla för döden samt dödsångest vilket 

gjorde att deras liv blev påverkat psykiskt för de visste aldrig när nästa ångestattack 

eller panikattack kunde uppkomma. Många personer beskrev att de hade haft nära 

döden upplevelser i samband med när en akut fas i sjukdomen uppkom som gjorde att 

de upplevde att dödsprocessen skulle bli en lång process. Strang et al. (2014) beskrev 

även att några personer upplevde en annan form av ångest, det vill säga 

separationsångest på grund av att sjukdomsförloppet gjorde att de blev tvungna att 

lämna sina barn eller make/maka. 
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3.1.1 Hantering av psykiska aspekter av att leva med KOL 

Att få bli bekräftad och sedd som samma person som innan diagnosen, beskrevs att det 

bidrog till känsla av lycka. Genom att fokusera på att stärka det som gick att göra i livet, 

stärktes även deras vilja att leva (Ek & Ternstedt, 2008 & Fraser, Kee & Minick, 2006). 

Att inneha egen förmåga att utföra olika strategier gjorde att personerna kunde hantera 

sin ångestattack genom att sätta sig ner, göra andningsövningar, vänta på att attacken 

skulle gå över, undvika stress, men även spendera tid utomhus eftersom utomhusluft 

gav en känsla av frihet. Utomhusluften gjorde att luftvägarna öppnades upp och 

andningen blev bättre som i sin tur gjorde att personerna kände sig mer välmående 

(Strang et al., 2014 & Williams, Bruton, Ellis-Hill & McPherson, 2011a). För att 

undvika tankar om döden under en panikattack eller ångestattack försökte personerna se 

det viktigaste i livet just nu, att leva här och nu och att ta en dag i taget (Strang et al., 

2014). Personerna använde också strategin att tänka positivt för att hantera 

andningssvårigheter vid panik och ångest. De kunde även engagera sig i 

lungrehabiltering för att motverka sin andningssvårighet samt att få support från andra. 

Psykologisk terapi var även en annan positiv behandling som var till stor nytta, då 

personerna upplevde att de blev förstådd och de blev aldrig dömd för sin sjukdom. 

Vissa hade även en negativ upplevelse till psykologisk terapi då de trodde att terapi inte 

skulle hjälpa dem att må bättre genom att prata med okända människor (Ellison et al., 

2012).  

 

3.2 Fysiska aspekter av att leva med KOL 

I studierna av Berger et al. (2011); Ek & Ternstedt (2008); Halding et al. (2011a) och 

Stridsman et al. (2014) beskrev merparten av personerna att de hade en låg fysisk 

uthållighet på grund av deras trötthet som sjukdomen gav. Detta gjorde att deras fysiska 

aktiviteter undveks då trötthet och fysisk aktivitet gjorde att de kände en total 

utmattning samt kroppssmärta. De beskrev att hur mycket de än försökte vila bort 

tröttheten fanns den ändå alltid kvar och kontrollerade deras liv. I Strang et al. (2014); 

Ellison et al. (2012) och Williams et al. (2011a) studier beskrev personerna att vissa 

sysslor som exempelvis städa, tvätta och hämta posten var omöjliga att utföra eftersom 

andningen påverkades negativt vilket i sin tur gjorde att personerna blev orkeslös. 

Personerna i Ek et al. (2011) och Ek & Ternstedt (2008) studier upplevde att de levde 

med en okontrollerbar kropp eftersom de inte visste hur de skulle må från en dag till en 
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annan då sjukdomen kunde bli sämre på en kort tid. Att leva med en okontrollerbar 

kropp gjorde att de undvek den fysiska aktiviteten samt spontana saker i vardagen.  

 

3.2.1 Hantering av fysiska aspekter av att leva med KOL 

I studierna som Cooney et al. (2012); Ek & Ternstedt, (2008); Fraser et al. (2006) och 

Stridsman et al. (2014) gjorde beskrev personerna att de tvingade sig själv att vara 

flexibel för att ha kontroll över tröttheten som påverkade deras andning eller att de 

planerade och prioriterade sina aktiviteter/sysslor utefter dagens fysiska mående. 

Genom att vara förberedd och fokuserad kunde de klara av fysiska aktiviteter/sysslor 

genom att vila innan och efter aktiviteter/sysslor, undvika eller helt sluta med de 

aktiviteter/sysslor som påverkade deras andning negativt, placera ut stolar och pallar i 

hemmet. För att bättre hantera den fysiska begräsningen sjukdomen gav använde 

personerna sig av fysisk rörelse som exempelvis dagliga promenader och fysisk 

aktivitet, men det skulle vara i deras takt för att undvika stress som hade en negativ 

påverkan på andningen. De kunde även lära sig ha kontroll över sjukdomen genom att 

använda sig av rehabiliteringsgrupper där man får lära sig att hantera sina symtom med 

andra som har KOL. Fraser et al. (2006) beskrev i deras studie att personerna hade olika 

sätt att hantera sina andningssvårigheter för att underlätta deras dagliga liv som innehöll 

aktiviteter/sysslor. Genom att fokusera på andningen och använda sig av inhalatorer 

hade personerna bättre förutsättningar att klara av aktiviteter/sysslor när det blev jobbigt 

att andas. I Ek et al. (2011); Fraser et al. (2006) och Strang et al. (2014) studier beskrev 

personerna även att mediciner och syrgas kunde hjälpa till en viss gräns vid stressfyllda 

situationer, där andningen blev påverkad negativt. Syrgas upplevdes även som ett 

negativt hjälpmedel vid aktiviteter, eftersom den var tung att bära eller flytta från ett 

ställe till ett annat.  

 

3.3 Sociala aspekter av att leva med KOL 

I Ek & Ternstedt (2008) och Cooney et al. (2012) studier beskrev personerna att de 

kände en social ensamhet på grund av att deras hälsa var sämre än övriga i deras 

omgivning och det gjorde att de undvek att träffa andra människor, men även att andra 

människor undvek att träffa dem. De beskrev även att de fick ge upp olika sociala 

aktiviteter som exempelvis resa, hjälpa grannar eller ta en fika som gjorde att de hade 

svårt att anpassa sig efter andra. Levde personerna dessutom ensam var det svårare att 
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ha ett socialt umgänge eftersom sjukdomen gjorde att deras ork var nedsatt. De 

upplevde även att det fanns lite att prata om med andra människor eftersom personerna 

spenderade sin tid mest i hemmet, för där hände inte mycket som var intressant att prata 

om med andra, vilket gjorde att de upplevde sig som en fånge i sitt eget hem. Under 

vinterhalvåret var de mer isolerade från andra än resten av året eftersom kylan gjorda att 

andningen blev mer påverkad. Under sommartid när det var väldigt varma dagar blev 

andningen också påverkad negativt vilket ledde till att de undvek att gå ut. Personerna 

beskrev dessutom att den kroppsliga orkeslösheten som KOL gav gjorde att de hade 

lättare att isolera sig från andra. Om det dessutom fanns större risk att bli smittad av 

infektioner på offentliga ställen undvek de att träffa andra människor för en infektion 

gjorde att de fick ännu mindre ork i kroppen. Personerna i Fraser et al. (2006) studie 

beskrev att deras förmåga att vara självständig blev nedsatt vilket gjorde att de isolerade 

sig och upplevde dålig livskvalité på grund av sjukdomsprocessen. 

 

3.3.1 Hantering av sociala aspekter av att leva med KOL 

När personerna hade dåligt med ork använde de sig av telefon för att undvika att bli 

isolerad från familjen och vännerna eftersom det sociala var viktigt för att se en glädje i 

livet. Att inneha en hund gjorde att de hade ett socialt sällskap samt att de hade en 

anledning att ta sig ut på en promenad. Andra saker som fritidsintressen och nöjen var 

viktiga saker som gav social samvaro med andra (Strang et al., 2014). För att underlätta 

personernas självständighet och frihet för att kunna ta sig till sociala aktiviteter kunde 

de ta hjälp av sin omgivning samt olika hjälpmedel som exempelvis permobil och bil 

(Ek et al., 2011 & Williams et al., 2011a). Att få känna en social samhörighet med andra 

var viktigt, speciellt med barn och barnbarn. Att använda sig av internet och att ha 

dialoger med andra för att utbyta sina erfarenheter och upplevelser av KOL gjorde att 

personerna skapade en styrka att fortsätta leva (Ek & Ternstedt, 2008). 

 

3.4 Metodologisk aspekt - Datainsamlingsmetod  

Resultatdelens 12 artiklar hade en kvalitativ ansats. De datainsamlingsmetoder som 

användes var semistrukturerade intervjuer samt en ostrukturerad intervju (Berger et al., 

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

Fraser et al., 2006; Halding et al., 2011a; Lindgren et al., 2014; Strang et al., 2014; 

Stridsman et al., 2014; Willgoss et al., 2012 & Williams et al., 2011a). 11 artiklar 



 

 

12 

 

använde sig av semistrukturerade intervjuer (Berger et al., 2011; Cooney et al., 2012; 

Ek et al., 2011; Ek & Ternestedt, 2008; Ellison et al., 2012; Fraser et al., 2006; Halding 

et al., 2011a; Strang et al., 2014; Stridsman et al., 2014; Willgoss et al., 2012 & 

Williams et al., 2011a). En artikel använde sig av en ostrukturerad intervju (Lindgren et 

al., 2014).  

I tio artiklar framkom det att intervjuerna varade från 17 minuter och upp till 110 

minuter (Berger et al., 2011; Cooney et al., 2012; Ek et al., 2011; Ek & Ternestedt, 

2008; Ellison et al., 2012; Halding et al., 2011a; Lindgren et al., 2014; Strang et al., 

2014; Stridsman et al., 2014 & Willgoss et al., 2012). I en artikel användes även 

telefonsamtal som kompletterande data och telefonsamtalen varade från 5 minuter upp 

till 15 minuter (Ek et al., 2011). Två artiklar redovisade inte tiden för hur länge 

intervjuerna varade (Fraser et al., 2006 & Williams et al., 2011a).  

I samtliga artiklar var intervjuerna inspelade och transkriberade (Berger et al., 2011; 

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

et al., 2006; Halding et al., 2011a; Lindgren et al., 2014; Strang et al., 2014; Stridsman 

et al., 2014; Willgoss et al., 2012 & Williams et al., 2011a). Det fanns dock ett undantag 

i en artikel där en person nekade inspelning och istället gjordes anteckningar under 

intervjun (Halding et al., 2011a).  

 

Två av artiklarna tog inte upp var intervjuerna genomfördes (Berger et al., 2011 & 

Cooney et al., 2012). Två av artiklarna tog upp att intervjuerna var hemma hos 

personerna (Ek et al., 2011 & Lindgren et al., 2014). I en artikel framkom det att 

intervjuerna var antingen i personernas hem eller på forskarens kontor (Halding et al., 

2011a). I sex artiklar framkom det att intervjuerna var antingen i hemmet eller i 

sjukhusmiljö (Ek & Ternestedt, 2008; Fraser et al., 2006; Strang et al., 2014; Stridsman 

et al., 2014; Willgoss et al., 2012 & Williams et al., 2011a). En artikel tog upp att 

intervjuerna genomfördes i ett privat intervjurum men det framkom inte i artikeln var 

detta intervjurum fanns (Ellison et al., 2012). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
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Resultatet i litteraturstudien påvisade att personer med KOL upplevde psykiska, fysiska 

och sociala aspekter som påverkade personernas liv. Den psykiska påverkan gjorde att 

personerna kände ilska, hopplöshet och värdelöshet samt att de upplevde depression, 

irritation och frustration över att de var tvungna att förändra mycket i livet. KOL gjorde 

att andningen påverkades negativt men även att det var svårt att veta hur dagens fysiska 

mående skulle vara från dag till dag och detta gjorde att många undvek de fysiska 

aktiviteterna eller sysslorna. De sociala relationerna blev också påverkade på grund av 

sjukdomen genom att de isolerade sig från omgivningen samt att de gav upp sociala 

aktiviteter. För att underlätta och hantera de psykiska, fysiska och sociala aspekterna i 

livet användes olika strategier. Artiklarna i föreliggande litteraturstudie har granskats 

utifrån den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod. Den vanligaste metoden som 

framkom i resultatartiklarna var att semistrukturerade intervjuer genomfördes.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Psykiska aspekter av att leva med KOL  

Resultatdelen i föreliggande litteraturstudie påvisade att personerna fick genomgå 

många förändringar som drabbade deras psykiska välmående. De upplevde många olika 

känslor som gjorde att deras liv påverkades negativt men även att de upplevde sig 

deprimerad, skamsna, irriterad och frustrerad. Detta kunde även leda till oro om 

framtiden (Berger et al., 2011; Conney et al., 2012; Ek & Ternstedt 2008; Ellison et al., 

2012; Halding et al., 2011a; Lindgren et al., 2014 & Stridsman et al., 2014). Det kan ses 

en samhörighet i föreliggande resultat och i studien av Nordvall-Strömberg, Fjellman-

Wiklund & Wadell (2014) då personerna upplevde en psykologisk stress och att 

sjukdomen påverkade deras humör negativt.  

 

Ångest och panik var sammankopplad med andningssvårigheterna som orsakade 

känslor av att bli strypt eller kvävd eftersom de inte fick tillräckligt med luft (Strang et 

al., 2014 & Willgoss et al., 2012). Detta resultat kan kopplas samman med Clancy, 

Hallet & Caress (2008) studie då den kom fram till ett liknande resultat där personerna 

upplevde känslan av att inte få tillräckligt med luft samt en rädsla för framtiden. 

Rädslan kunde även sammankopplas med paniken som uppkom när man inte fick 

tillräckligt med luft. 
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4.2.2 Hantering av psykiska aspekter av att leva med KOL 

En tidigare studie påvisade att personerna fokuserade på hur de kunde hantera 

andningsbesvären och sjukdomens begräsningar genom att ha ett positivt tänkande eller 

att söka en mening med sjukdomen (Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz & Marques, 

2014). Detta kan stärka resultatet i föreliggande litteraturstudie eftersom Ellison et al. 

(2012); Strang et al. (2014) och Williams et al. (2011a) beskrev att personerna kände sig 

mer välmående när de använde sig av olika strategier för att hantera deras psykiska 

mående. De olika strategierna kunde vara att tänka positivt, göra andningsövningar, 

undvika stress eller spendera tid utomhus. I Antonovskys teori om KASAM kan 

personer med KOL ta hjälp av hans tre centrala begrepp, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Högre begriplighet om sjukdomen gör att personerna har en bättre 

sjukdomsinsikt. Har personerna dessutom en högre hanterbarhet och meningsfullhet gör 

det att personerna kan hantera de påfrestningar som kan uppkomma vid sjukdomen 

(Antonovsky, 2005). 

 

4.2.3 Fysiska aspekter av att leva med KOL  

I studieresultatet framkom det att många personer upplevde en låg fysisk uthållighet 

som gjorde att de blev trötta och andningspåverkade som i sin tur gjorde att deras 

fysiska aktiviteter och sysslor undveks (Berger et al., 2011; Ek & Ternstedt 2008; 

Halding et al., 2011a; Stridsman et al., 2014 & Williams et al., 2011a). Detta kan 

stärkas i studien som Bendixen, Wӕhrens, Wilcke & Sørensen (2014) gjorde genom att 

personerna med sjukdomen KOL fick fylla i olika självskattningsformulär om hur de 

kunde utföra sina dagliga aktiviteter. Resultatet påvisade att personerna rapporterade en 

nedsatt fysik när de utförde sina dagliga aktiviteter. Ett liknande resultat påvisades i 

Tödt, Skargren, Jakobsson, Theander & Unosson (2015) studie där personerna med 

KOL fick fylla i ett självskattningsformulär av fysisk aktivitet under sju dagar för att se 

hur mycket personerna rörde sig samt utforska vilka faktorer som påverkade lägre fysisk 

aktivitet. Det påvisades att en del av personerna med KOL hade en låg fysisk aktivitet 

på grund av tröttheten som sjukdomen gav, andningssvårigheter samt fysisk begräsning.  

 

Ek et al. (2011) och Ek & Ternstedt (2008) studier beskrev att den okontrollerbara 

kroppen som personerna levde med gjorde att de undvek fysisk aktivitet. Ett liknande 

resultat framkom i Nordvall-Strömberg et al. (2014) studie där personerna beskrev att 
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de ofta upplevde andnöd vid fysisk aktivitet. Andnöden var svår att kontrollera och den 

kunde komma utan förvarning.  

 

4.2.4 Hantering av fysiska aspekter av att leva med KOL 

Personerna med KOL i föreliggande litteraturstudiens resultat beskrev att de använde 

sig av olika strategier för att hantera och klara av de fysiska begräsningarna som 

sjukdomen gav. Genom att vara flexibel, planera samt prioritera sina aktiviteter eller 

sysslor efter dagens mående gjorde att de kunde undvika att bli påverkad på andningen 

eftersom fysisk aktivitet gjorde att personerna upplevde att andningen blev mer 

påverkad. Rehabiliteringsgrupper var en bra strategi för att lära sig ha kontroll och att 

hantera sin sjukdom genom att träffa andra som har KOL (Cooney et al., 2012; Ek & 

Ternstedt, 2008; Fraser et al., 2006 & Stridsman et al., 2014). I en annan studie som 

Nordvall-Strömberg et al. (2014) gjorde framkom det att personerna med KOL använde 

sig av olika strategier för att klara av att utföra sysslor i hemmet. De olika strategierna 

kan vara att ta pauser eller att dela upp städningen i flera dagar. Resultatet kan även 

stärkas av Halding, Wahl & Heggdal (2010b) där det framkom att 

lungrehabiliteringsgrupper upplevdes positivt för personerna med KOL då de fick 

möjlighet att träffa andra människor i samma situation där de kunde dela erfarenheter.  

 

I föreliggande litteraturstudies resultat påvisades att om personerna använde sig av olika 

hjälpmedel som exempelvis inhalatorer, mediciner och syrgas underlättade det för 

personerna att utför fysiska aktiviteter och sysslor (Ek et al., 2011; Fraser et al., 2006 & 

Strang et al., 2014). En tidigare studie stödjer föreliggande resultat eftersom personerna 

med KOL använde sig av medicinsk utrustning, mediciner och andningshjälpmedel som 

gjorde att de hade kontroll på andningen vilket underlättade deras fysiska aktivitet 

(Emme, Rydahl-Hansen, Østergaard, Schou, Svarre Jakobsen & Phanareth, 2014). 

 

4.2.5 Sociala aspekter av att leva med KOL.  

I Ek & Ternstedt (2008) och Fraser et al. (2006) studier framkom det att personerna med 

KOL upplevde social isolering och att de hade svårt att anpassa sig efter andra i sociala 

aktiviteter på grund av sin sjukdom. Detta kan bekräftas av Gabriel et al. 2014 och 

Williams, Bruton, Ellis-Hill & McPerson (2010b) studier genom att deras resultat 

visade att personernas andningssvårighet och trötthet gjorde att de fick ge upp sociala 

aktiviteter som exempelvis promenader, dans, resa eller att träffa andra 
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familjemedlemmar. Vidare beskrev Ek & Ternstedt (2008) och Fraser et al. (2006) att 

personerna isolerade sig främst under vinter- och sommartid på grund av att kalla 

vinterdagar och varma sommardagar påverkade deras andning negativt. Detta stöds av 

Nordvall-Strömberg et al. (2014) studie där det framkom i resultatet att personerna 

upplevde att luftfuktighet, värme och kyla var något som gjorde att de undvek att gå ut 

då deras andning blev negativt påverkat.  

 

4.2.6 Hantering av sociala aspekter av att leva med KOL 

För att undvika social isolering kan personer med KOL utgå från Antonovskys teori 

KASAM. Genom att inneha begripligheten om varför de är socialt isolerad kan 

personen ha förståelsen för sin situation. Har personerna även hanterbarheten kan 

personerna bättre hantera situationer när de känner sig isolerad från andra, genom att 

använda olika resurser som finns till förfogande. Meningsfullheten gör att personerna 

har lättare att hantera den sociala isoleringen de upplever även om livet känns tungt, 

känner de en mening med att fortsätta kämpa i livet (Antonovsky, 2005). Detta kan 

kopplas samman med föreliggande resultat eftersom personerna ansåg att en social 

samhörighet med andra vara viktigt då det skapade en styrka att fortsätta leva (Ek & 

Ternstedt, 2008). Genom att använda hjälpmedel och ta hjälp av omgivningen kunde 

deras sociala samvaro med andra underlättas (Ek et al., 2011 & Williams et al., 2011a). 

 

4.2.7 Metodologisk aspekt - Datainsamlingsmetod 

Alla intervjuer i de inkluderade artiklarna som är beskriven i resultatet är inspelade samt 

transkriberade (Berger et al., 2011; Cooney et al., 2012; Ek et al., 2011; Ek & 

Ternestedt, 2008; Ellison et al., 2012; Fraser et al., 2006; Halding et al., 2011a; 

Lindgren et al., 2014; Strang et al., 2014; Stridsman et al., 2014; Willgoss et al., 2012 & 

Williams et al., 2011a). Dock fanns det ett undantag där en person nekade inspelning 

och istället gjordes anteckningar under intervjun (Halding et al., 2011a). Polit och Beck 

(2012) anser att transkriberad insamlad data är en styrka eftersom trovärdigheten ökar. 

 

Tio artiklar beskrev att intervjuerna var antingen hemma hos personerna eller att de 

genomfördes i sjukhusmiljö (Ek et al., 2011; Ek & Ternestedt, 2008; Ellison et al., 

2012; Fraser et al., 2006; Halding et al., 2011a; Lindgren et al., 2014; Strang et al., 

2014; Stridsman et al., 2014; Willgoss et al., 2012 & Williams et al., 2011a). Enligt 

Polit och Beck (2012) är valet av intervjuplats av betydelse för det kan påverka kvalitén 
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på intervjuerna. Två artiklar tar inte upp i sin metoddel var intervjuerna genomfördes 

(Berger et al., 2011 & Cooney et al., 2012). Det är av betydelse att veta var intervjuerna 

har genomförts då det är viktigt att den som ska bli intervjuad är i en lugn och tyst miljö 

som gör att den kan känna sig avslappnad, detta kan bidra med att viktig information 

inte går förlorad.  

 

Tio av de inkluderade artiklarna har beskrivit varaktigheten på deras intervjuer. 

Varaktigheten var från 17 minuter upp till 110 minuter (Berger et al., 2011; Cooney et 

al., 2012; Ek et al., 2011; Ek & Ternestedt, 2008; Ellison et al., 2012; Halding et al., 

2011a; Lindgren et al., 2014; Strang et al., 2014; Stridsman et al., 2014 & Willgoss et 

al., 2012). Polit och Beck (2012) beskriver att kvalitativa intervjuer kan pågå under flera 

timmar och de anser även att forskaren har som ansvar att se till att personen känner sig 

bekväm och avslappnad under intervjuerna. I studien som Strang et al. (2014) gjorde 

beskrevs att en intervju pågick i 17 minuter och detta kan ses som en svaghet. Intervjuer 

som pågår under kortare tid kan leda till att viktig information uteblir och resultatet kan 

bli påverkat. I studierna av Fraser et al. (2006) och Williams et al. (2011a) framkom inte 

varaktigheten på intervjuerna. Detta kan påverka resultatet negativt samt att 

trovärdigheten försvagas. 

 

11 av de 12 inkluderade artiklarna använde sig av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Berger et al., 2011; Cooney et al., 2012; Ek et al., 2011; Ek & 

Ternestedt, 2008; Ellison et al., 2012; Fraser et al., 2006; Halding et al., 2011a; Strang 

et al., 2014; Stridsman et al., 2014; Willgoss et al., 2012 & Williams et al., 2011a). 

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren använder sig av en intervjuguide som 

består av frågor inom valt ämne, detta leder till att personen kan prata fritt utifrån 

frågorna från intervjuguiden. Denna datainsamlingsmetod är ett bra alternativ eftersom 

intervjuguiden är förutbestämt av forskaren och hjälper personerna att hålla sig till valt 

ämne (Polit & Beck, 2012). Den sista artikeln använde sig av en ostrukturerad intervju 

som innebär att forskaren inte har förbestämda frågor. Forskaren låter personerna prata 

fritt om ämnet samt att forskaren kan ställa följdfrågor under intervjun (Lindgren et al., 

2014). 
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4.3 Metoddiskussion 

Den valda designen till föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design för att få en 

översikt på aktuell forskning. Litteraturstudier sammanställer aktuell forskning inom det 

valda området (Polit & Beck, 2012). Denna studie utgörs på 12 kvalitativa artiklar som 

handlar om personers upplevelser. Polit och Beck (2012) anser att upplevelser är en 

lämplig ansats vid kvalitativa studier.  

 

Valda databaser som användes var Cinahl och PubMed eftersom de publicerar 

omfattande artiklar inom omvårdnadsforskning. Det är en styrka att använda dessa 

databaser eftersom de är inriktade inom omvårdnad och valt ämne i studien (Polit & 

Beck, 2012). 

 

Enligt Polit och Beck (2012) är Cinahl headings och MeSH-termer användbara 

sökstrategier eftersom det anses vara mer pålitligt än att göra databassökningarna i 

fritext som istället kan ses som en nackdel. I den här litteraturstudien användes 

fritextsökning på grund av att det inte fanns Cinahl Headings och MeSH-termer som 

matchade sökorden.  

 

I databaserna Cinahl och PubMed användes begränsningar (limits). Begränsningarna 

gick inte att göra lika i de båda databaserna och det kan betraktas som en svaghet på 

grund av att det kan komma med icke vetenskapliga artiklar. De begränsningar som 

gjordes i databasen Cinahl innefattar peer-reviewed för att inkludera endast granskade 

vetenskapliga artiklar, linked full text, engelska och mellan åren 2006-2016. I PubMed 

gjordes begränsningarna fulltext, fritt tillgängligt genom högskolan i Gävle, engelska 

och mellan åren 2006-2016. I båda databaserna kan det förekomma icke vetenskapliga 

artiklar och det har diskuterats och förts en dialog för att minimera risken att inkludera 

sådana artiklar i denna litteraturstudies resultat. Årsavgränsningen är en styrka eftersom 

den senaste forskningen blir inkluderad i studien.    

 

Litteraturstudiens inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara empiriska 

vetenskapliga artiklar samt att artiklarna ska vara av kvalitativ ansats, då denna 

litteraturstudies syfte var personers upplevelser av att leva med KOL. Det är till fördel 

att använda sig av kvalitativ ansats det vill säga intervjuer eftersom personerna får mer 

utrymme att utrycka sina upplevelser (Polit & Beck, 2012). 
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Artiklarna lästes av båda författarna enskilt och författarna färgkodade det som ansågs 

vara relevant för studiens syfte. Sedan sammanställdes färgkodningarna i ett Word 

dokument för att hitta likheter och skillnader i det insamlade data som gjorde att teman 

bildades. Denna process låg till grund för att rubriker samt underrubriker bildades. 

Enligt Polit och Beck (2012) stärker detta arbetets trovärdighet. En svaghet som kan ses 

i analysen är att artiklarna är skrivna på engelska och kan därför feltolkas, och detta kan 

leda till att studiens resultat påverkas eftersom att modersmålet är svenska i denna 

litteraturstudie. För att minimera den risken har kontinuerlig dialog förts med varandra 

samt använt lexikon för att tolkningen ska vara korrekt och inte påverka trovärdigheten i 

resultatet.  

 

4.4 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Syftet i föreliggande litteraturstudie var att få en inblick i hur personer med KOL 

upplever livet med sin sjukdom. Det är viktigt att få denna kunskap för att få en ökad 

förståelse om hur personerna upplever sin sjukdom. Kunskapen gör att det blir lättare 

för sjuksköterskan att bevara personens integritet, värdighet, och autonomi som kan öka 

personernas välbefinnande. KOL är en kronisk sjukdom som gradvis försämras vilket 

gör att denna patientgrupp ofta är i behov av sjukvård som gör att sjuksköterskans 

kompetens är viktig. Genom att ständigt vara uppdaterad med aktuell forskning inom 

ämnet gör att sjuksköterskan kan bevara och utveckla sin kompetens. Ett förslag till 

vidare forskning kan vara hur anhöriga upplever att vara anhörig till personer med KOL, 

eftersom tidigare studier påvisade att personer med KOL upplever sig vara en börda för 

andra. Ytterligare forskning kan vara ur ett sjuksköterskeperspektiv eftersom denna 

patientgrupp ökar och är i behov av mer vård kan det vara av betydelse att veta hur 

sjuksköterskan upplever att vårda personer med KOL. 

 

4.5 Slutsats 

Personerna med KOL påverkades psykiskt, fysiskt och socialt av att leva med 

sjukdomen. Personerna använde sig av olika strategier för att hantera sitt liv med 

sjukdomen. Det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om personernas upplevelser 

av att leva med KOL eftersom det gör att det blir lättare att bevara personernas 

integritet, värdighet, och autonomi som kan öka personernas välbefinnande. 
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Publ.år 

Studieland 

Titel Design och eventuell 

ansats 

Undersöknings- 

grupp 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalys- 

metod 

Berger, Kapella & 

Larson 

2011 

USA 

The experience of 

stigma in chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

Kvalitativ ansats 

Deskripitv design 

11 Män och 5 

Kvinnor med medel 

och svår KOL 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Intervjuerna varade 

60 minuter 

 

Innehållsanalys  

Cooney, Mee, Casey, 

Murphy, Kirwan, 

Burke, Conway, 

Healy, Mooney & 

Murphy 

2012 

Irland 

Life with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: 

striving for 

`Controlled co-

existence` 

Kvalitativ ansats  

Explorativ design 

26 Personer med en 

KOL diagnos 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Intervjuerna varade 

mellan 20-60 minuter 

Grounded theory 

 

Ek, Sahlberg-Blom, 

Andershed & 

Ternestedt  

2011 

Sverige 

Struggling to retain 

living space: patients´ 

stories about living 

with advanced 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

Kvalitativ ansats  

Explorativ design 

 4 Personer med en 

KOL diagnos,  

Semistrukturerade 

intervjuer  

Intervjuerna varade 

mellan 45-90 minuter 

Fenomenologiskt 

hermeneutisk analys  

Bilaga I  

Tabell 2: Artikelöversikt av inkluderade artiklar 



 

 

 

 

Ek & Ternestedt 

2008 

Sverige 

Living with chronic 

obstructive pulmonary 

disease at the end of 

life: A 

phenomenological 

study 

Kvalitativ ansats 

Deskriptiv design  

6 Personer med en 

KOL diagnos 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Intervjuerna varade 

mellan 20-90 minuter  

Fenomenologisk 

analys i fem steg 

Ellison, Gask, Diar-

Bakerly & Roberts 

2012 

Storbritannien 

Meeting the mental 

health needs of people 

with chronic 

obstructive pulmonary 

disease: a qualitative 

study 

Kvalitativ ansats  

Explorativ design 

14 Personer med en 

KOL diagnos 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Intervjuerna varade 

mellan 40 -60 minuter  

Grounded theory  

Fraser, Kee & Minick 

2006 

USA 

Living with chronic 

obstructive pulmonary 

disease: insiders´ 

perspectives 

Kvalitativ ansats  

Explorativ design 

5 Kvinnor och 5 Män, 

ålder mellan 59-86 år 

med svår KOL 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Varaktigheten 

framkom inte 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

analys i sju steg  

Halding, Heggdal & 

Wahl 

2011 (a) 

Norge 

Experiences of self-

blame and 

stigmatization for self-
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individuals living with 
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Kvalitativ ansats  

Deskriptiv design 

13 Män och 5 

Kvinnor, med en KOL 
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Semistrukturerade 

intervjuer  

Intervjuerna varade 

mellan 40-90 minuter  

Innehållsanalys  
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varade mellan 5-15 
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Explorativ design 

12 Män och 6 
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intervjuer  

 

Grounded theory  

Lindgren, Storli & 
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2014 
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innehållsanalys  
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study of people´s 
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Kvalitativ ansats 

 

Deskriptiv design  

20 Personer med 

Medel svår KOL 

(stadium 2 och 3) 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Intervjuerna varade 

mellan 20-50 minuter  

Innehållsanalys  

Willgoss, Yohannes, 

Goldbart & Fatoye 

2012 

England 

 

“ Everything was 

spiraling out of 

control”: Experiences 

of anxiety in people 
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obstructive pulmonary 

disease  

Kvalitativ ansats  

Deskriptiv design 

 14 Personer med en 

KOL diagnos 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Intervjuerna varade 

mellan 30-90 minuter  

Tematisk 

innehållsanalys i tre 

steg. 
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Bilaga II   

Tabell 3: Syfte och resultat av de inkluderade artiklarna 

Författare Syfte Resultat 

Berger, Kapella & Larson Var att beskriva personers 

upplevelser och uppfattningar av 

stigmatisering och social 

isolering. 

Resultatet påvisade att i studien var personerna medveten om att det fanns risk 

för stigmatisering relaterat till sin sjukdom. De kände både skuld och skam 

gentemot sig själv men även från andra i omgivningen. Personerna gjorde 

förändringar i sitt liv för att undvika situationer där stigmatisering kan 

förekomma.  

Cooney, Mee, Casey, 

Murphy, Kirwan, Burke, 

Conway, Healy, Mooney & 

Murphy 

Var att personer med KOL förstå 

meningen med sjukdomen och 

deras sätt att hantera sjukdomen  

Resultatet påvisade olika strategier och kunskaper för att kunna kämpa och av att 

leva med KOL. Genom att samexistera sig med sjukdomen och leva med den 

skapar personerna kontroll över den. 

 

Ek, Sahlberg-Blom, 

Andershed & Ternestedt 

Var att beskriva personers 

upplevelser av att bo ensam och 

leva med svår KOL vid långvarig 

syrgasbehandling.  

Resultatet påvisade att leva ensam och ha en svår KOL diagnos är en kamp i det 

dagliga livet för personerna i studien. Personerna ansåg att de fick ett större 

ansvar och att det fanns både för och nackdelar av att bo själv.  

Ek & Ternestedt Var att beskriva de upplevelser 

personerna med svår KOL har 

under den palliativa fasen av 

sjukdomen.  

Resultatet påvisade att personerna blev påverkade av KOL i deras dagliga liv. De 

upplevde att deras fysiska begräsningar tvingade dem att avstå från meningsfulla 

aktiviteter som ledde till social isolering. Känslor som meningslöshet och att livet 

betyder något var några emotionella känslor som uttrycktes. En känsla av att få 

vara engagerad och tron på att livet var meningsfulls gjorde att personerna kände 

att de hade en mening med livet. 



 

 

 

 

Ellison, Gask, Diar-

Bakerly & Roberts 

Var att förstå de psykiska 

behoven hos personer med KOL.  

Resultatet påvisade hur personerna förlorade deras identitet på grund av 

sjukdomen och hur de isolerade sig från andra, eftersom sjukdomen gjorde att de 

blev mindre rörlig, men även att de isolerade sig självmant samt hur de kände en 

osäkerhet inför medicinering.  

 

Fraser, Kee & Minick Var att få ökad förståelse hur svår 

KOL påverkade de äldres liv. 

Resultatet påvisade hur personerna kan leva sitt liv med KOL genom att använda 

sig av olika strategier för att integrerar sjukdomen i livet.  

Halding, Heggdal & Wahl 

(a) 

Var att förstå hur personer med 

KOL upplever sitt dagliga liv i 

samhället. 

Resultatet påvisade att personerna i studien kände en egen skuld och skam till sin 

sjukdom men även att omgivningen stigmatiserade sjukdomen. Både personer 

med KOL och omgivningen antydde att sjukdomen var självförvållad.  

Lindgren, Storli & 

Wiklund-Gustin  

Att belysa personers upplevelser 

av att gå igenom 

diagnosprocessen av KOL. 

Resultatet påvisade hur personerna i början på diagnostiseringen av KOL var 

förvirrande som skapade tankar kring skuld och skam. Genom att inte förneka 

sjukdomen och dess symtom kunde de lära sig att acceptera sjukdomen. 

Strang, Ekberg-Jansson & 

Henoch 

Var att undersöka svårt sjuka 

KOL patienters upplevelse av 

ångest och deras strategier att 

minska ångesten.   

Resultatet påvisade att de flesta personer i studien hade upplevt ångest i samband 

med sin sjukdom. Personerna upplevde dödsångest samt rädsla för att leva men 

även en rädsla inför framtiden. Personerna använde coping för att hantera sin 

ångest.    

Stridman, Lindberg  & 

Skär 

Var att beskriva personers 

upplevelser av trötthet i dagliga 

livet när man lever med medel till 

svår KOL. 

Resultatet påvisade hur personerna beskrev att tröttheten påverkade deras liv 

samt hur de kunde få kontroll över tröttheten genom att planera, prioritera och 

vara flexibel i livet.  



 

 

 

 

Willgoss, Yohannes, 

Goldbart & Fatoye 

Var att personer med stabil KOL 

fick beskriva sin upplevelser av 

att få ångest första gången. 

Resultatet påvisade att personerna i studien upplevde hopplöshet, rädsla och 

förvirring som kom i samband med panikattacker och ångest. Personerna 

använde sig av olika copingstrategier för att hantera dessa svåra situationer. 

Williams, Bruton, Ellis-

Hill & McPherson (a) 

Var att undersöka hur personer 

med KOL upplever aktiviteter i 

det dagliga livet och att hitta de 

faktorer som betyder mest för 

personerna.   

Resultatet påvisade att personerna blev inaktiv och mindre rörlig av KOL på 

grund av sjukdomens symtom och dess inverkan på deras dagliga liv. Resultatet 

påvisade även hur viktig utomhusmiljön är för att undvika negativa fysiska, 

psykiska och sociala symtom.  

 


