
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2012:75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Att vara ung och leva med astma 
Påverkan på livsvärlden 

 

 

 

 

Susanna Johansson & Madeleine Thesslund  
 

 

 

 
 

 



 

Examensarbetets 

titel: 

Att vara ung och leva med astma: Påverkan på livsvärlden 

Författare: Susanna Johansson, Madeleine Thesslund 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

  

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: SSK06A 

Handledare:  Christina Olofsson 

Examinator:  Thomas Eriksson  

  

 

Sammanfattning    

Astma är en kronisk sjukdom som påverkar luftrören och drabbar människor över hela 

världen. Att vara ung och leva med astma innebär utmaningar i vardagen och kan 

påverka hur individen ser på sin subjektiva kropp och sin livsvärld. Det är i 

ungdomsåren som en identitetsutveckling och mognadsprocess sker, vilket kan påverkas 

av de känslor ungdomar kan uppleva relaterat till sin astma. För att vårdpersonal ska 

förstå ungdomar och ha möjlighet att stötta dem i deras behandling, krävs det ökad 

kunskap om hur det är att leva med astma. Syftet var att belysa hur ungdomar med 

astma upplever att sjukdomen påverkar deras livsvärld. En litteraturstudie gjordes 

baserat på en sammanställning av aktuell forskning. Resultatet presenterar unga 

astmatikers känslor och upplevelser i huvudkategorierna verkligheten som motståndare, 

att hantera livsvärlden och att leva tillsammans. Ungdomarna upplevde att okunskap 

om sjukdomen hindrade dem från att delta i aktiviteter, vilket gav en känsla av 

utanförskap och otrygghet i vardagen. De använde sig av olika strategier för att få en 

fungerande vardag och ett vanligt sätt var att dölja sin sjukdom. Ungdomarna uttryckte 

även att det var under ungdomstiden som de fick ett ökat ansvar för sin sjukdom, vilket 

bidrog till ökad självkänsla. Behovet av stöd och att få dela erfarenheter med andra 

astmatiker ansågs viktigt. Ungdomarna upplevde även att den omgivande miljön och 

människors okunskap var utmanande. En diskussion följer sedan kring fynd som ansågs 

vara framträdande. Ungdomar med astma har mycket att berätta och det är viktigt att 

vårdpersonal tar tillvara på deras kunskap. 

 

Nyckelord: Astma, Attityder till hälsa, Attityder till sjukdom, Attityder hos 

hälsopersonal, Beteende, Kvalitativ studie, Livskvalitet, Ungdomar 
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INLEDNING 

Ungdomars upplevelse av att leva med astma och hur den påverkar deras livsvärld är av 

stort intresse för oss båda, då sjukdomen har varit en del av våra liv på ett eller annat 

sätt under lång tid. Bemötandet från de som arbetar i vården och förståelsen för 

ungdomars situation har vi upplevt som mycket bristfällig. Därför föll det naturligt att 

undersöka området djupare och belysa vad forskning i dag säger samt vilken kunskap 

som finns i ämnet. Baserat på egna erfarenheter av bemötandet från vårdpersonal och 

samhället har vi valt att fokusera på ungdomar i åldern tretton till arton år, då vi anser 

att vårdpersonal kan vara i behov av ytterligare kunskap om hur ungdomar upplever sin 

vardag och de vardagsproblem som kan uppstå. Förhoppningen är att resultatet av 

uppsatsen ska användas av vårdpersonal i den kliniska verksamheten. Genom att 

vårdpersonal får en ökad förståelse för hur ungdomar upplever sin astma kan en bra 

relation byggas upp mellan parterna, vilket ökar möjligheten till en tillfredställande 

behandling för de unga individerna. 

 

BAKGRUND 

Astma är en kronisk sjukdom som tillhör gruppen obstruktiva lungsjukdomar och anses 

i dag vara en av västvärldens vanligaste sjukdomar och antalet drabbade ökar även i 

övriga världen (Hjärt-Lungfonden, 2010a). Enligt World Health Organization (WHO, 

2011) är astma en sjukdom som är kraftigt underdiagnostiserad och underbehandlad. 

Det bedrivs idag stora epidemiologiska studier om astma, vilket anses vara mycket 

viktigt då ytterligare kunskap och riskfaktorer kring sjukdomen har lyckats identifieras. 

Astma 

Astma är en kronisk inflammation i luftrören och brukar delas in i två huvudgrupper, 

allergisk- och icke-allergisk astma (Hjärt-lungfonden, 2010b). De fysiologiska 

förändringar som sker i luftrören är att den glatta muskulaturen kontraheras, slemhinnan 

svullnar och det sker en ökad sekretbildning. De här faktorerna leder till ett ökat 

luftflödesmotstånd vilket gör det svårt för individen att andas och tömma lungorna på 

koldioxid samt att fylla på med nytt syre. Vid ett astmaanfall kan individen plötsligt få 

svårt att andas och det kan ha både fysiologiska och psykologiska anledningar. Anfallet 

kan utlösas av fysisk ansträngning, kyla, tobaksrök och olika typer av allergen (Griph & 

Ström, 2007; Astma och allergiförbundet, u.å.). Diagnostisering av astma sker genom 

anamnes, spirometri och auskultation av lungor, då ronki är ett vanligt fynd. Behandling 

sker både med snabbverkande och långtidsverkande läkemedel, främst kortikoider och 

beta-stimulerare (Griph & Ström, 2007).  

Utveckling och identitet 

Astma är en kronisk sjukdom som påverkar den enskilde individens livsvärld på olika 

sätt, bland annat genom att begränsa dagliga aktiviteter (WHO, 2011). Det är i 

ungdomsåren som individen går igenom puberteten och det sker stora kroppsliga och 

mentala förändringar, vilket kan leda till en förändrad syn på den subjektiva kroppen. 

Glazebrook et al. (2006) påtalar att ungdomar med astma har ökad risk att utveckla 

övervikt, då sjukdomen många gånger ses som ett hinder för aktivitet. Dahlberg, 

Fagerberg, Nyström, Segersten och Suserud (2003) beskriver att individens syn på sin 
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subjektiva kropp kan ändras av att leva med en kronisk sjukdom, samt påverka 

tillgången till det liv individen önskar att leva. Hwang och Frisén (2007) skriver i sin tur 

att en del av puberteten är att finna sig själv och det är under den här perioden som 

identitetssökningen går in i ett slutskede.  

Psykologen Erik H. Eriksons teori (Hwang & Frisén, 2007) handlar om livets olika 

utvecklingsfaser, där den femte utvecklingsfasen behandlar identitet och 

identitetsförvirring hos ungdomar och infaller mellan tolv och tjugo års ålder. Varje 

utvecklingsfas har en huvudkris som måste lösas och den femte krisen handlar om en 

identitetskris, resultatet kan antingen bli positivt eller negativt och tas med vidare i livet. 

Nyckeln till att identitetskrisen blir positiv för ungdomarna, är genom ett fungerande 

samspel med andra människor, både vuxna och jämnåriga (Hwang & Frisén, 2007). Det 

är i samspelet med andra individer som människan får möjlighet att finna sin identitet 

(Wiklund, 2003).  

Identitetssökningen och behovet av att interagera med andra människor är lika viktigt 

för alla ungdomar i det här stadiet av livet, oavsett om de lever med en kronisk sjukdom 

eller inte. Hwang och Frisén (2007) belyser att det är under identitetsutvecklingen som 

ungdomar prövar sig fram till en identitet, det sker genom att de prövar olika roller i 

livet. Astmatiska symtom kan vara ett hinder i sökandet efter en identitet, då ungdomar 

kan ha svårt för att delta i aktiviteter samt pröva olika roller. Dahlberg et al. (2003) 

beskriver att när en individ upplever ett lidande kopplat till symtomen av en sjukdom 

kallas det för ett sjukdomslidande och är en personlig upplevelse som påverkar 

individer olika. Sjukdomslidandet och andra orsaker kopplade till situationen kan 

begränsa individen i livet på olika sätt och leder då till ett livslidande, vilket blir tydligt 

då livslidandet är starkt förknippat med livssituationen. Känslor som uppkommer i 

samband med lidande är mycket subjektiva och ingen annan kan riktigt förstå vad 

individen går igenom. 

Den vårdande relationen 

För att människor i individens omgivning ska få en förståelse för vad personen uttrycker 

för känslor är det viktigt att individen upplever stöd och trygghet från viktiga personer i 

omgivningen (Wiklund, 2003). Stewart (2012) påtalar även att det är viktigt att den 

unge individen har respekt och förtroende till föräldrar, kamrater, lärare och 

vårdpersonal för att ha modet att uttrycka sina känslor. Wiklund (2003) förklarar att det 

är möjligt att skapa det förtroendet i en vårdrelation, som bygger på att individerna visar 

respekt och tillit gentemot varandra. Vårdrelationen är mycket viktig för att vården ska 

fungera på ett optimalt sätt och den utvecklas ständigt. Båda parterna tillför egna tankar 

och känslor till vårdrelationen vilket leder till ett ömsesidigt utbyte av kunskap, 

upplevelser och erfarenheter. Dahlberg et al. (2003) skriver att vårdaren genom 

vårdrelationen kan få en förståelse för hur individen upplever sin vardagliga tillvaro och 

hur den påverkas av sin sjukdom. På så sätt kan vårdaren få den kunskap som krävs för 

att den ska ha möjlighet till att hjälpa och stötta den drabbade. Wiklund (2003) förklarar 

att maktbalansen i en vårdrelation inte är jämlik mellan vårdare och individ. Vårdaren 

har genom sin profession och kunskap om sjukdomen alltid en större makt. Det är 

viktigt att vårdaren ser till att makten den besitter inte utnyttjas på fel sätt och slutar 

med att vårdaren kränker individen, relationen blir då inte längre vårdande. 
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Vårdaren bör ha i åtanke att trots att den är expert på vårdandet är det individen som är 

expert på sitt liv och sin livssituation (Dahlberg et al., 2003). Bruzzese et al. (2004) 

beskriver att den relation som skapas i vården mellan parter och det samarbete som då 

uppstår, kan stärka eller minska den unges självkänsla. Morris (2010) tar upp betydelsen 

av att vårdpersonal och de unga individerna har ett samarbete vad det gäller behandling 

och egenvård, ett fungerande samarbete kan leda till tillfredställande 

behandlingsstrategier för de unga individerna. Griph och Ström (2007) påtalar att det 

samarbetet är möjligt om ungdomarna får en god undervisning om astma och utvecklar 

en förståelse för sin sjukdom. Målet är att individen själv ska ha möjlighet anpassa sin 

medicinering och behandling efter behov. Bruzzese et al. (2004) lyfter fram att 

ungdomar är i en period i livet, då de är redo att få ett ökat ansvar för sig själva och sin 

sjukdom. Genom att personer i ungdomarnas närhet ger ett ökat ansvar till de unga 

individerna kan deras autonomi stärkas. Även Hwang och Frisén (2007) anser att 

autonomi är någonting som är viktigt för ungdomarna i den här perioden av livet. Stryhn 

(2007) förklarar begreppet autonomi som människans rätt till egna val och 

självbestämmande.  

PROBLEMFORMULERING 

Astma är en kronisk sjukdom som ungdomar måste lära sig att leva med resten av livet, 

av samma orsak har de även ofta kontakt med vården. De som arbetar inom vården har 

som uppgift att tillsammans med individen skapa en fungerande behandlingsplan, då de 

astmatiska symtomen kan påverka livet genom att förhindra dagliga aktiviteter. 

Vårdpersonal bör även hjälpa ungdomarna tillgodose sig den information och kunskap 

som finns om sjukdomen, även andra viktiga vuxna som har mycket kontakt med 

ungdomar kan vara i behov av en ökad kunskap för att kunna stötta de unga individerna 

i vardagen. För att det ska bli möjligt är det viktigt att vårdpersonalen har kunskap om 

hur ungdomar upplever att leva med astma. Hur mycket kunskap har vårdpersonal om 

hur ungdomar upplever att leva med astma? Vilket intresse finns det i vården av att 

belysa upplevelser hos ungdomar som lever med astma? 

Ungdomsåren är en tid då det sker stora förändringar för individen, både kroppsligt och 

mentalt. Det är under den perioden då ungdomarna ska hitta sig själva och forma sin 

egen identitet. Anser ungdomar att astma påverkar deras utveckling? Påverkar den 

kroniska sjukdomen ungdomarnas strävan att leva det liv de önskar? Frågor som de här 

kan bara de unga individerna själva besvara och de som arbetar i vården kan genom 

kontakten med ungdomen skapa sig den förståelsen. Men för att de ska lyckas med att 

skapa en kontakt med ungdomarna kan det vara viktigt att ha en förståelse för hur 

ungdomar upplever att astma påverkar deras livsvärld. 

SYFTE 

Syftet var att belysa hur ungdomar med astma upplever att sjukdomen påverkar deras 

livsvärld. 
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METOD 

Den metod som ligger till grund för examensarbetet är litteraturstudie enligt Axelsson 

(2008). Artiklarna som litteraturstudien är baserade på är kvalitativa, 7 av artiklarna 

presenterar både kvalitativa och kvantitativa resultat. I de artiklarna har forskarna 

använt sig av frågeformulär för att få fram information av ungdomarna. Gemensamt för 

alla artiklar är att de behandlar ungdomars upplevelser av att leva med astma. 

Sökprocess 

Databaser som har använts i sökprocessen är Cinahl och Pub-Med, de ansågs vara bäst 

lämpade då de främst presenterar vårdvetenskapliga artiklar. Utifrån syftet med 

uppsatsen identifierades sökorden astma, ungdom (13 till 18 år), livskvalitet, beteende 

och attityd. De önskvärda sökorden översattes från svenska till engelska genom 

Swedish-Mesh och omvandlades till meshtermer under sökningarna i Cinahl och 

PubMed. 

Sökningarna begränsades med inkluderingskriterierna ungdomar i åldern 13-18 år, 

astma och upplevelser samt fokuserade på artiklar som presenterade studier ifrån länder 

med liknande levnadsstandard. Artiklar från år 2005 och framåt inkluderades främst i 

sökprocessen. En del sökresultat gav ett mycket stort antal träffar som ansågs vara 

svårhanterliga, i de situationerna begränsades årtalen. I andra situationer gav 

sökresultatet få träffar och då utökades årtalen. Vid sökningarna urskiljdes artiklar 

genom att rubriker och abstract lästes samt att de kontrollerades om de var publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter, eftersom det ökar möjligheten för att själva artikeln också är 

vetenskaplig.  

Sökorden asthma, adolescence, attitude och behavior användes i olika kombinationer, 

de kopplades även samman med ytterligare sökord. Attitude utökades till attitude to 

health, attitude to illness och attitude of health personnel för att ytterligare vidga antalet 

sökträffar. I sökningarna i Cinahl och PubMed kombinerades sökorden med AND (och). 

Sökhistoriken presenteras i en tabell som innefattar sökord, kombinationer och antal 

träffar (Bilaga 1). 

Författarna gjorde en kompletterande sökning i Cinahl och PubMed för att finna 

ytterligare artiklar, här inkluderades två nya sökord qualitative study och quality of life.  

Samma inkluderingskriterier som tidigare användes men årtalet ändrades. I Cinahl 

innefattade sökningen endast artiklar som var från år 2000 och framåt, i PubMed 

innefattade sökningen artiklar som var från år 2007 och framåt. Vid den 

kompletterandesökningen kontrollerades även reviewartiklar som påträffats under 

tidigare sökningar. 

Vid första urvalet identifierades 36 artiklar men efter att återigen noggrant läst abstract 

begränsades antalet till 16 stycken. Artiklarna kontrollerades så att de passade syftet 

med uppsatsen och innehöll inkluderingskriterier, 9 stycken ansågs uppnå målen. 

Artiklarna granskades i sin helhet för att kontrollera vilken metod som använts, att de 

var vetenskapliga originalartiklar samt studiens ursprungsland. Efter första 

granskningen kvarstod 6 artiklar som ansågs användbara.. Vid den kompletterande 

sökningen identifierades ytterligare 3 artiklar. Slutligen blev totala antalet artiklar 9 
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stycken som ansågs passa syftet med uppsatsen. Författarna anser att de lyckats med att 

finna artiklar som presenterar forskning från länder med liknande levnadsstandard, 

länder som presenteras är Norge, USA, Kanada och Storbritannien.  

När sökprocessen var genomförd blev de slutliga identifierade sökorden asthma, 

adolescence, attitude to health, attitude to illness, attitude of health personnel, 

behavior, qualitative study och quality of life. 

Översikt och analys 

Vid analys av litteraturen användes en mall för litteraturöversikter av Axelsson (2008). 

Under analysens gång har arbetet utförts på ett induktivt sätt, vilket betyder att 

författarna har utgått från det som står i texten och inte baserat analysen på någon teori.  

Artiklarna lästes i sin helhet av båda författarna för att få en uppfattning om innehållet. 

Viktiga delar i texterna identifierades och markerades för den fortsatta analyseringen. 

Syfte, metod, urval och resultat från varje artikel granskades noga och fördes samman i 

en översiktstabell (Bilaga 2).  

Resultaten från artiklarna och de identifierade meningsbärande delarna plockades isär 

för att sedan sättas ihop till en ny helhet. När artiklarnas resultat plockades isär 

identifierades kodord, vars innebörd presenterade känslor och upplevelser som 

ungdomarna uttryckte. Kodorden grupperades sedan utefter liknande innebörd, en 

sammanställning av grupperna resulterade slutligen i 7 subkategorier. De subkategorier 

som ansågs ha en gemensam innebörd bildade tillsammans olika huvudkategorier. 

Resultatet presenterar 3 huvudkategorier och 7 subkategorier, som sammanfattar syftet 

med examensarbetet (Tabell 1).  

RESULTAT 

Huvudkategorier och subkategorier presenteras i tabellform. 

Tabell 1  

Huvudkategorier Subkategorier 

Verkligheten som 

motståndare 

Utanförskap 

Att hindras i livet 

Kunskapstörst 

Att hantera livet Strategier 

Självständighet 

Att leva tillsammans Att få stöd 

Omgivningens påverkan 

 

Verkligenheten som motståndare 

Ungdomarna uttrycker en stor mängd känslor kopplade till hur det är att leva med 

astma. Känslorna är knutna till upplevelser av utanförskap, att hindras i livet på grund 

av sin sjukdom samt att inte ha tillräckligt med kunskap för att hantera sin vardag. 
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Utanförskap 

Känslan av att vara annorlunda och utanför framstod tydligt i litteraturen, även 

upplevelsen av skam över sin sjukdom och inför sina jämnåriga var en tydlig känsla 

som uppkom bland ungdomarna. I Rhee, Wenzel och Steeves (2007) artikel uttrycker de 

unga individerna en stark önskan om att vara friska från sin sjukdom, de fantiserar även 

mycket kring situationer förknippad med att vara friska och leva ett liv fritt från astma. 

Stewart et al. (2012) understryker varför unga individer önskar leva ett liv utan astma då 

de unga individerna uttryckte att det var svårt att leva ett normalt liv på grund av 

sjukdomen. De upplever även att det inte finns någon som på allvar förstår deras 

situation, vilket leder till att de känner sig ensamma med sina problem och isolerade 

från omgivningen. Även Kirk, Beatty, Callery, Milnes och Pryjmachuk (2012) påtalar 

att ungdomarna upplever sig isolerade, vilket grundar sig i känslan av att vara 

annorlunda och det blir framförallt tydligt i skolmiljön. 

Känslan av skam relaterat till sjukdomen och hur den påverkade ungdomarnas vardag 

framstod tydligt i litteraturen. Rhee et al. (2007) skriver att de unga individerna ofta 

skäms för sin sjukdom, framförallt när den påverkar prestationer i olika aktiviteter. De 

skäms även över att uppvisa symtom relaterade till astman och att använda sin medicin. 

Känslan av skam och rädsla för att visa sin sjukdom uppkommer av att de unga 

individerna upplever att de blir retade av jämnåriga kamrater. Wamboldt, Bender och 

Rankins (2011) påtalar att de unga individerna väljer att ta avstånd från att utföra 

aktiviteter som kan påverka deras astma. På så sätt undviker de skammen som kan 

uppkomma om de skulle bli påverkade av sin astma eller bli tvungna att använda 

medicinering inför jämnåriga. Ayala, Miller, Zagami, Riddle, Willis och King (2006) 

skriver även att de unga individerna upplever en rädsla för att bli retade, övergivna och 

lämnade utanför gemenskapen på grund av sin astma. Rhee et al. (2007) lyfter de här 

känslorna ytterligare och menar även att det är vanligt med social separation hos 

ungdomar som upplever sig hindrade av sin astma och berövade på möjligheten att 

umgås med jämnåriga. 

Att hindras i livet  

I artiklarna framkom att många ungdomar såg sin astma som ett motstånd som stod i 

vägen för deras behov och hindrade dem från att leva det liv det önskar. Det 

framkommer i Rhee et al. (2007) artikel att de unga individerna upplever sig begränsade 

i sin vardag och hindrade från att delta i önskade aktiviteter på grund av sjukdomen. En 

del har även tvingats upphöra med fysiska aktiviteter och sporter vilket resulterat i 

besvikelse. När de upplever sig begränsade av sin astma och sjukdomen blir ett hinder, 

framkommer även andra starka negativa känslor såsom ilska, frustration och förtvivlan. 

Ungdomarnas känsla av att vara annorlunda och utanför lyfts även fram av Stewart et al. 

(2012) som påtalar att de unga individerna uttrycker en önskan om att leva så som sina 

jämnåriga kamrater utan astma. Sjukdomen ses även här som ett stort hinder i livet och 

något som står i vägen för utveckling, då den hindrar dem från att leva ett aktivt liv. 

Ungdomarna i Selmer, Brataas, Skjørholm och Holmen (2003) artikel uttrycker sig 

annorlunda, de unga individerna medger att de finns saker som de fått stå över men 

upplever inte att astman hindrar och begränsar dem i livet.  

De unga individernas liv påverkas av att leva med astma, då det finns många faktorer i 

omgivningen som kan ha negativ inverkan på sjukdomen. Stewart et al. (2012) och 
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Selmer et al. (2003) påtalar att de unga individerna med astma upplever att de behöver 

undvika vissa miljöer för att inte utsätta sig själva för utlösande faktorer, vilket ger 

upphov till att de drar sig undan från social gemenskap. På så sätt kan de undvika 

situationer som kan påverka astman, såsom passiv rökning. Det här beteendet lyfts inte 

fram av Ayala et al. (2006)  som belyser att ungdomarna är medvetna om faktorer i 

miljön som kan påverka deras astma, men de väljer att inte undvika de. Många 

ungdomar anser att fördelarna med att utsätta sig för riskfyllda faktorer i miljön är mer 

betydelsefullt än att avstå, som t.ex. att ha husdjur. De finner det även svårt att undvika 

miljöer med utlösande faktorer. Edgecombe, Latter, Peters och Roberts (2010) 

rapporterar att ungdomarna upplever att sjukdomen och den behandling som den kräver 

ofta hamnar i konflikt med andra aktiviteter i livet, vilket leder till 

prioriteringskonflikter. 

Kunskapstörst 

Kunskap om sin kroniska sjukdom kan vara av stor betydelse för att kunna identifiera 

riskfaktorer och känna sig trygg i vardagen. Kirk et al. (2012) lyfter fram att ungdomar 

upplever behov av kunskap om behandlingsstrategier som de kan använda sig av i sitt 

dagliga liv. Det påtalas även av Ayala et al. (2006) och McNeils, Musick, Austin, 

Larson och Dunn (2007) att tillgången till kunskap om astma upplevs som mycket liten 

och att ungdomarna uttrycker ett behov av ökad kunskap om sin sjukdom. Selmer et al. 

(2003) lyfter inte de här tankarna hos de unga individerna utan påtalar istället att 

ungdomarna upplever sig ha en god kunskap om sin astma. 

 

Litteraturen visar att det finns ett tydligt behov av kunskap bland ungdomar som lever 

med astma, då de val de gör i livet är grundade på kunskap om sin sjukdom. Wamboldt 

et al. (2011) belyser att en del ungdomar lever i tron om att deras astma kommer att 

växa bort och att deras medicinska behandling ska bidra till ett snabbare tillfrisknande, 

andra är övertygade om att sjukdomen inte kan växa bort. Ayala et al. (2006) 

rapporterar att ungdomar upplever mindre symtom ju äldre de blir samt att de ser en 

minskad användning av mediciner som ett tecken på att deras astma blir bättre. 

Ungdomarna uttrycker att de är vanligt att de enbart uppmärksammar sin sjukdom när 

de får symtom och är tvingade till att använda mediciner. Även Buston och Wood 

(2000) lyfter fram att de unga enbart använder sig av mediciner när de besvärs av 

astmatiska symtom. I Wamboldt et al. (2011) artikel visade det sig att ungdomar 

upplever att asymtomatisk astma inte är en sjukdom, det är endast vid symtom och 

medicin administrering som den uppmärksammas.  

 

Oro och osäkerhet inför sin sjukdom på grund av otillräcklig kunskap är något som i 

litteraturen visar sig vara återkommande känslor hos de unga individerna. McNeils et al. 

(2007) och Stewart et al. (2012) skriver att ungdomarna med astma uttrycker stor oro 

över att vara sjuk i sin astma och att få astma attacker samt över sjukdomens påverkan 

på framtida arbetslivet. Ayala et al. (2006) lyfter fram att de unga individerna struntar i 

att ta sina mediciner, eftersom de upplever en osäkerhet kring administrering och 

hantering. Även Buston och Wood (2000) uttrycker liknande resultat då de påtalar 

ungdomarnas osäkerhet inför sin sjukdom samt rädslan för exempelvis 

läkemedelsbiverkningar. 
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Genom att inte erhålla den kunskap som finns, kan det vara svårt att veta hur sjukdomen 

framträder och hur den ska hanteras. Edgecombe et al. (2010) skriver att ungdomarna 

upplever förvirring över medicinering och behandlingsstrategier som ofta ändras för 

dem, vilket ger upphov till att många avviker från läkemedelsordinationer och 

administrerar antingen för mycket eller för lite av medicinen. Vilket även påtalas av 

Buston och Wood (2000) och Wamboldt et al. (2011) som tillägger att de unga 

individerna ofta upplever att de har en bättre kunskap om sin kropp och astma än deras 

läkare, samt att de inte alltid är överens med vårdpersonal om hur bra kontroll de anser 

sig ha. I Kirk et al. (2012) och Wamboldt et al. (2011) artiklar uttrycker ungdomarna 

ytterligare behovet av ökad och upprepad information från deras läkare samt att den bör 

vara mer anpassad efter åldern. 

Att hantera livet 

För att leva med en kronisk sjukdom som astma framgår det i litteraturen att de unga 

individerna utvecklar olika strategier för hur de ska hantera sin sjukdom och klara av sin 

vardag. De ser även ett ökat ansvar som en naturlig del i ungdomstiden och ett steg på 

väg mot ökad självständighet.  

Strategier 

I litteraturen var det tydligt att det vanligaste tillvägagångssättet för unga astmatiker var 

att dölja och förneka sin sjukdom. Selmer et al. (2003) skriver att de unga tar avstånd 

från sin sjukdom genom att tona ner symtom och inte se sig själva som sjuka, samt att 

inte namnge astma som en sjukdom då ordet förknippas med något allvarligt och 

negativt. Det framkommer även av Wamboldt et al. (2011) att ungdomarna finner det 

svårt att erkänna för sig själva att de har astma. Förnekandet påverkar hälsan och 

egenvården eftersom ungdomarna anser att de accepterar sin sjukdom om de följer 

avsedd behandling. Ungdomarna i Buston och Wood (2000) artikel beskriver att de 

någon gång gått igenom en förnekelse av sin astma och har då haft svårt att acceptera att 

de lever med en kronisk sjukdom. De flesta upplever att det är främst i samband med 

nydiagnostiserad astma som förnekelse inträffar. 

En del av försöken till att förneka och inte låtsas om sin sjukdom var att inte prata om 

den. McNeils et al. (2007) lyfter fram att ungdomarna väljer att inte berätta för folk i sin 

omgivning om sin astma, framförallt inte för jämnåriga kamrater. Det påtalas även av 

Selmer et al. (2003) som skriver att de unga döljer sin astma för kamrater och lärare, 

eftersom de upplever att självbilden hotas av att ha en kronisk sjukdom. Rhee et al. 

(2007) tydliggör att de unga individerna tar beslutet att ignorera astmasymtom för att de 

har en stark önskan om att bli behandlade och sedda som sina jämnåriga kamrater utan 

astma. Ungdomarna driver sig själva många gånger över sina fysiska gränser för att nå 

det här målet.  

Det framkommer i litteraturen att det är vanligt att ungdomar anpassar sitt liv till 

sjukdomen genom att ändra sin livsstil. Ungdomarna i Rhee et al. (2007) artikel 

uttrycker att de på olika sätt försöker anpassa sig själva och sina liv till att leva med 

astma. Ett vanligt sätt är att ersätta tidigare fysiska aktiviteter i vardagen med mindre 

fysiskt ansträngande sysselsättningar. Det beteendet lyfts även av Wamboldt et al. 

(2011) som påtalar att de unga individerna väljer att reducera sin aktivitetsnivå för att på 

så sätt minska astmasymtom. Ayala et al. (2006) tydliggör det här ytterligare och skriver 

att ungdomarna påverkar sin aktivitetsnivå på ett annat sätt. Genom att ha en förståelse 
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för sin kropp och känna till sin kropps fysiska kapacitet blir de medvetna om när de 

behöver ta en paus eller dra ner på takten, vilket gör att de kan fortsätta med önskade 

aktiviteter. 

Självständighet 

I artiklarna framställs det tydligt att de unga individerna upplever ungdomstiden som en 

period då de får överta mer ansvar över sin astma, vilket är positivt för deras framtida 

hantering av sjukdomen. I Stewart et al. (2012) artikel uttrycker ungdomarna ett behov 

av att få ta större ansvar för sig själva och sin sjukdom. De upplever att en ökad ålder 

innebär mer ansvar samt att de måste lära sig att lita på sina vänner och sig själva. Ayala 

et al. (2006) påtalar även att de unga uttrycker en önskan efter ökat ansvar och att bli 

behandlade som vuxna. Samtidigt som de får mer ansvar för sin astmahantering så anser 

de att föräldrarna fortfarande har det övergripande ansvaret för deras behandling och 

säkerhet. Stewart et al. (2012) lyfter fram att ungdomarna ser föräldrarna som det största 

stödet, de hjälper dem att på bästa sätt lära sig hantera ansvar och att uttrycka behov. 

Även Kirk et al. (2012) påtalar att ungdomarna anser att föräldrarna har det överordnade 

ansvaret för dem och sjukdomen, men att deras egen vilja till att vara involverad i 

ansvaret över sin sjukdom varierar.  

 

Om ungdomarna får ta mer ansvar för sin astma kan det leda till ökad autonomi och 

självständighet. Stewart et al. (2012) påtalar att de unga individernas övergång till ökad 

självständighet kan innebära risker, då de ser det som en utmaning att själva klara sig 

igenom övergången och att beräkna risker. Buston och Wood (2000) lyfter fram att 

risktagandet och de konsekvenser som uppkommer upplevs som något positivt för de 

unga individerna, de känner att de lär sig att hantera sjukdomen genom att lära av sina 

misstag.  Även Wamboldt et al. (2011) tydliggör att de unga upplever att de lär sig av 

erfarenheter, exempelvis om de är med om en kritisk astmasituation så kan de få lärdom 

om hur de kan undvika och hantera liknande situationer. Rhee et al. (2007) skriver att 

ungdomarna upplever att erfarenheter skapar en säkerhet över hur komplikationer kan 

hanteras. Egna erfarenheter i kombination med rätt kunskap om sin sjukdom och respekt 

för sig själv samt sin kropp, ses som en bra kombination för att lära sig hantera och leva 

med sin astma. 

 

Självständigheten kan påverka ungdomarnas självförtroende på ett positivt sätt. Stewart 

et al. (2012) lyfter fram att ungdomarna får en ökad självkänsla och ett ökat 

självförtroende när de får mer ansvar för sig själva och sin sjukdom. Vilket upplevs som 

något positivt och ger upphov till att de blir mer bekväma i att ta beslut angående sig 

själva och sin astma. 

 

Att leva tillsammans 

Ungdomar som lever med astma är en del av samhället och påverkas lika mycket av allt 

som händer i deras omgivning som friska jämnåriga gör. I litteraturen uttrycker de 

tydligt ett behov av stöd och en önskan om en förstående omgivning, som kan hjälpa 

dem hantera utmaningar som kan tänkas infinna sig. 
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Att få stöd 

Det framkommer i litteraturen att unga individer som går igenom ungdomsåren med en 

kronisk sjukdom som astma har ett behov av att få stöd. McNeils et al. (2007) 

rapporterar att ungdomar upplever ett stort behov av stöd. Vilket även påtalas av 

Stewart et al. (2012) som skriver att de unga ser föräldrar och vänner som det största 

stödet. Buston och Wood (2000) lyfter fram att de unga individerna inte alltid tycker det 

är positivt med stöd och omtanke ifrån anhöriga och vänner då det kan vara jobbigt med 

ständiga påminnelser, speciellt från föräldrar. Men de upplever ändå att omtanken är ett 

bra sätt att hjälpa dem att komma ihåg sina mediciner. Rhee et al. (2007) påtalar samma 

tanke, då ungdomarna många gånger anser att överreaktioner från deras omgivning 

upplevs som pinsamma och besvärande. Även här framkommer det att de uppskattar 

stöd, förståelse och beskydd från jämnåriga och vuxna som är viktiga i deras liv. 

 

Skolan anses som en jobbig plats för ungdomarna i litteraturen då de upplever att det 

saknas förståelse och en medvetenhet för unga som lever med astma (Kirk et al., 2012). 

Ayala et al. (2006) skriver att det är ett problem för många ungdomar att gå på 

högstadiet då de ofta har flera olika lärare och blir en i mängden, vilket gör det svårare 

för dem att sköta sin astma. Även Selmer et al. (2003) påtalar att ungdomarna upplever 

att deras lärare inte förstår och inte heller vill förstå deras situation samt att de inte 

verkar bry sig. De upplever även brist på förståelse från kamrater utan astma då de anser 

att de inte har insikt i deras sjukdom. Stewart et al. (2012) lyfter fram att ungdomarna 

uttrycker att de vill ha lärare som är förstående och lyssnande samt vänner som är 

accepterande och stöttade. 

 

Att dela erfarenheter och att prata om sin astma med andra i samma situation framkom i 

litteraturen som något viktigt för ungdomarna. Stewart et al. (2012) presenterar i sin 

studie att 62 procent (n=57) av ungdomarna vill träffa andra unga individer som lever 

med astma. Kirk et al. (2003) lyfter även fram vikten av att få möjlighet att dela 

kunskap och erfarenheter med andra som förstår och på så sätt få ökad kunskap. Selmer 

et al. (2003) skriver att det var något nytt för många ungdomar att få träffa andra 

individer med astma och få prata om sin sjukdom. De som haft möjlighet att medverka i 

en astmaskola och då haft chans att dela erfarenheter uppskattar det mycket, då de haft 

möjlighet att få ökad kunskap. Även ungdomarna i McNeils et al. (2007) artikel 

uttrycker att de vill dela erfarenheter och kunskap kopplade till sjukdomen med 

jämnåriga astmatiker, hur sjukdomen kan hanteras i skolan och hur framtiden kan 

komma att påverkas är andra ämnen som de ville diskutera. Stewart et al. (2012) 

fortsätter med att upplysa om att ungdomarna upplever att jämnåriga handledare med 

astma kan ge dem det stöd och uppmuntran de är i behov av och samtidigt minska 

isoleringen genom ett ökat socialt nätverk. De vill ha möjlighet att ta emot stöd från 

andra med astma för att sedan klara av att stötta andra i samma situation. Kirk et al. 

(2012) lyfter även fram att ungdomarna upplever sig mindre isolerade när de hjälper 

andra med liknande känslor och problem.  

 

Det framgår att ungdomar inte bara är i behov av stöd från familj, vänner och skola, 

även stöd från vårdpersonal anses vara mycket viktigt. Stödet kan underlätta deras 

vardag och minska känslan av ensamhet. Stewart et al. (2012) skriver att ungdomarna 

uppskattar vårdpersonal som ger informativt stöd. Kirk et al. (2012) påtalar även att den 

personal som de unga möter i sin vardag bör vara tillmötesgående, inte dömande och 



 11 

aktivt lyssnande till vad de har att säga. Ayala et al. (2006) rapporterar att ungdomarna 

identifierar olika metoder som kan hjälpa dem att följa sina behandlingsstrategier, t.ex. 

alarmklockor som påminner dem om medicinering och belöningar i form av pengar. 

Positiv feedback från vårdpersonal anses även vara en bra metod att använda sig av.  

 

Omgivningens påverkan 

Det framkommer i litteraturen att ungdomarna upplever att människor i deras 

omgivning saknar kunskap om astma och vad den innebär för individen. Ayala et al. 

(2006) skriver att ungdomar upplever att astmatiker i TV och film beskrivs som svaga 

och oförmögna till aktiviteter, samt att media inte uppmärksammar sjukdomen. De unga 

individerna tror att det kan vara en av anledningarna till att friska jämnåriga kamrater 

inte anser att astma är en lika allvarlig sjukdom som diabetes eller AIDS, då de här 

sjukdomarna uppmärksammas mer av media. 

 

Den kunskap som finns bland personal och elever på skolan kan påverka hur de bemöter 

ungdomar som lever med astma. Ayala et al. (2006) lyfter fram att ungdomarna 

uttrycker att lärare och tränare ofta anklagar dem för att fejka astmaattacker, vilket kan 

leda till att de undviker att berätta om svåra astmatiska symtom. Rhee et al. (2007) lyfter 

fram att ungdomarna upplever att omgivningen saknar förståelse för hur det är att leva 

med astma. De anser att det krävs mer fysisk ansträngning av dem jämfört med friska 

jämnåriga och fortsätter med att påpeka att kunskapsbrist hos omgivningen kan orsaka 

problematiska situationer.  

 

Passiv rökning är en faktor i omgivningen som kan utlösa symtom hos den unge 

astmatikern. Selmer et al. (2003) skriver att ungdomarna inte alltid upplever det lätt att 

få jämnåriga i skolan att förstå varför det är så viktigt med en rökfri miljö. Samtidigt 

lyfter samma författare att alla inte upplever att rökning är ett stort problem och att de 

blir respekterade för deras intolerans mot cigarettrök.  

 

Ungdomar som lever med en kronisk sjukdom som astma kommer i kontakt med 

mycket vårdpersonal i samband med besök i vården, vilket gör det viktigt att det finns 

en bra relation mellan den unge och vårdpersonalen. I litteraturen framgår det även att 

föräldrar anses ha ett stort inflytande på de unga individernas syn på livet. Selmer et al. 

(2003) lyfter fram att ungdomar upplever att föräldrars syn på sjukdomen kan påverka 

hur de själva hanterar sin astma. Wamboldt et al. (2011) påtalar att ungdomarna anser 

att dålig följsamhet till medicinering är ett tecken på att de har föräldrar som inte 

engagerar sig i sjukdomen. De upplever att föräldrar och vårdpersonal är viktiga då de 

kan påverka följsamhet till behandling. Ungdomarna uttrycker även att de ofta har en 

bristande kommunikation med vårdpersonal vilket gör att de förlitar sig mer till sina 

föräldrar. Det här lyfts fram av Edgecombe et al. (2010) som skriver att de unga ofta har 

med sig en förälder vid vårdbesök då de upplever att de behöver hjälp med att översätta 

kliniska ord, rapportera eventuella symtom och att komma ihåg vad som sagts på mötet. 

Wamboldt et al. (2011) rapporterar att en del ungdomar väljer att börja följa sin 

ordinerade astmabehandling först en kort period innan ett planerat läkarbesök. Det här 

beteendet brukades av dem för att bevisa för läkaren att de sköter sin astma på ett bra 

sätt. Ungdomarna i Buston et al. (2000) artikel upplever att vårdpersonal inte alltid är 

medvetna om hur mycket de avviker från sin ordinerade behandling. Wamboldt et al. 
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(2011) lyfter fram att ungdomarna även upplever goda relationer till vårdpersonal, 

speciellt när kontakten har funnits under många år eller när de har en mycket förstående 

vårdare.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Författarna använde sig av Axelssons (2008) mall för litteraturstudier då den ansågs 

vara lämplig att uppnå syftet med studien. Genom att genomföra en litteraturstudie blev 

tillgången till forskning från hela världen större, vilket var positivt då ett bredare resultat 

kunde presenteras. Ett sammanfattat resultat kan även vara lättare att ta till sig som 

läsare. Endast två av de inkluderade artiklarna var äldre. De användes i resultatet då 

författarna fann att innehållet gav relevant information relaterat till syftet, samt 

behandlade ämnen och presenterade resultat som ansågs aktuella. Nackdelen med den 

använda metoden är att den sammanfattar redan presenterad forskning. Eftersom syftet 

med studien var att belysa ungdomars upplevelser av att leva med astma och hur det 

påverkar deras livsvärld, hade det varit bättre att genomföra en empirisk studie baserat 

på intervjuer. En djupare förståelse för vad ungdomarna upplever och uttrycker att 

kunnat komma fram om intervjuer hade gjorts på ungdomar med astma. Men eftersom 

studien utfördes under en begränsad tid, ansågs det alltför tidskrävande och omfattande 

att utföra en empirisk studie.  

I studien används främst kvalitativa artiklar, eftersom de fokuserar på individers 

upplevelser kopplade till handlingar som de utför. Under sökprocessen identifierades 

många kvantitativa artiklar som presenterade ungdomars känslor av att leva med astma. 

Det här fann författarna förvånande då forskningsmetoden bygger på siffror och ger en 

mer övergripande bild om vad ungdomar känner. Ungdomar har då inte samma 

möjlighet att uttrycka sina känslor med egna ord, mycket av de djupa känslorna går 

förlorade. En uppfattning som finns är att det i dagens läge utförs mer kvantitativ 

forskning för att forskarna vill skapa sig en överblick av olika förhållanden. På så sätt 

kan de identifiera områden som är i behov av ytterligare och mer fördjupad forskning. 

Forskningen som presenteras i de inkluderade artiklarna har genomförts i länder med 

liknande levnadsstandard, vilket är av stor betydelse för sammanställningen av 

resultatet. Förhoppningen är att vårdpersonal ska ha användning av det resultat som 

presenteras och att det ska användas i den kliniska verksamheten samt vara relevant för 

den kontext vårdpersonalen befinner sig i. Trots att ett land påstås ha en viss 

levnadsstandard säger det inget om den enskilde individens levnadsförhållanden. Vilket 

är viktigt att ha det åtanke när en studie av något slag genomförs, för att reliabiliteten 

ska bli så hög som möjligt. 

Arbetet utfördes på ett strukturerat och välplanerat sätt, dock upptäcktes brister i 

arbetsprocessen när metoden sammanställdes. Det identifierades då luckor i 

sökprocessen, eftersom det inte genomförts en fortlöpande dokumentation. Vilket 

visade sig inte vara något negativt då det blev en bekräftelse på att sökningen var 

korrekt utförd, då författarna fick genomföra sökningen på nytt. 
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Resultatdiskussion 

Det framkom att en del av de tankar och känslor som ungdomarna uttryckte i studien 

var förvånande. Därför ville författarna diskutera några subkategorier från resultatet och 

börjar med strategier, som behandlar de metoder som ungdomarna använder sig av i 

vardagen. De fortsätter med subkategorin att få stöd, och avslutar med att diskutera 

omgivningens påverkan.  

Strategier 

En vanlig strategi som ungdomarna uttryckte i resultatet var att anpassa sin vardag efter 

sin astma. Vilket kunde innebära att de utförde lugna aktiviteter och på så sätt undvek 

symtom. Många av artiklarna som identifierades bekräftade att det här var en vanlig 

strategi bland ungdomar, dock presenterar en nordisk artikel ett annat resultat. Selmer et 

al. (2003) lyfter fram att ungdomarna uttrycker att astman inte hindrat och begränsat 

dem i livet, men att det fanns saker som de fått stå över relaterat till sjukdomen. Vilket 

även bekräftas i annan forskning, Rydström, Hartman och Segesten (2005) påtalar att 

ungdomarna upplever sig hindrade i livet av sin sjukdom. Men att de med hjälp av 

strategier finner sätt att leva med astma och hindrar den från att ta över deras liv.  

Ungdomarna har utvecklat bra strategier, frågan är hur de har lyckats med det när det 

inte ser likadant ut i övriga världen. I sökprocessen framkom inga tydliga belägg för att 

ungdomar i exempelvis USA och Storbritannien ser lika optimistiskt på sin tillvaro. 

Glazebrook et al. (2006) skriver att 66,1% (n=56) av ungdomarna uppger att de ser sin 

astma som ett hinder för att medverka i aktiviteter. Ungdomarna i Newbould, Francis 

och Smith (2007) artikel upplever inte att astman försvårar deras deltagande i 

aktiviteter, det anpassar istället aktiviteten till sjukdomen genom att inta en mer inaktiv 

roll. 

Här blir det tydligt att ungdomarna anpassar sitt liv till astman istället för att göra den 

till en del av deras liv. De unga individerna kan vrida och vända på sin vardag för att 

anpassa sig till sjukdomen, men det här beteendet anses inte vara hållbart och hälsosamt 

i längden. Då det bästa sättet för att uppnå en god livskvalitet är att göra sjukdomen till 

en del av livsvärlden. De olikheter som framkommer bland de unga individerna kan 

bero på kulturella skillnader som finns i de olika länderna. Skillnader som kan finnas är 

öppenhet och kunskap gentemot kroniska sjukdomar samt tillgång till undervisning.  

Att få stöd 

De unga individerna med astma uttrycker ett missnöje angående det stöd de får från 

individer i deras närhet. Det upplevdes som intressant och därför ville en jämförelse 

göras om ungdomar med andra kroniska sjukdomar, såsom cancer och diabetes, 

uttrycker liknande missnöje. I Damião & Pinto (2007) artikel om ungdomar med 

diabetes typ 1, uttrycker de unga individerna att de upplever sig ha ett bra socialt 

nätverk som de kan prata med om sjukdomen samt ge dem stöd som de är i behov av. 

Genom ett starkt stöd från omgivningen kan de lättare acceptera sin diabetes och göra 

den till en del av det dagliga livet, vilket upplevs som positivt för deras behandling. De 

här upplevelserna delas inte av alla ungdomar med diabetes då Wilson (2010) påtalar att 

de unga individerna upplever att de inte får de stöd de behöver. Ungdomarna uttrycker 

att det bristande stödet främst kommer från skola och deras diabetesteam, vilket leder 
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till att de får svårt att hantera sin sjukdom och väljer att avstå från sociala aktiviteter. 

Ramini, Brown och Buckner (2008) skriver om ungdomar som lever med någon form 

av cancer och lyfter fram att de unga individerna såg sina anhöriga som det viktigaste 

stödet, men det upplevde även att de hade en bra relation till sina vårdare. De uttrycker 

även att de genom sin sjukdom börjat uppskatta livet mer än tidigare samt utvecklat ett 

ökat självförtroende. 

Det som ungdomar med andra kroniska sjukdomar uttrycker stämmer väl överens med 

det som framkommer i resultatet. Vilket leder till att liknande känslor uppkommer hos 

ungdomar oavsett vilken kronisk sjukdom de lever med. Det som skiljde sig åt i 

litteraturen var att ungdomar med cancer uttryckte sig mer positivt till stödet från 

omgivningen. Det kan bero på att samhället har en förförståelse om vad cancer kan 

innebära för individen, eftersom cancer ses som en mer allvarlig sjukdom än astma och 

diabetes. Vilket tyder på en bristande förståelse och kunskap från samhället kring 

vanliga kroniska sjukdomar. Då sökningen inte är särskilt omfattande, kan det inte med 

säkerhet sägas att resultatet överensstämmer med upplevelserna hos alla ungdomar med 

kroniska sjukdomar.  

Omgivningens påverkan 

Det upplevs som att omgivningens påverkan på de unga individera har en stor betydelse 

för hur de unga ser på sin sjukdom, då attityder och fördomar kan påverka ungdomarna 

både positivt och negativt.  

En positiv sak som har identifierats är att ungdomarna i resultatet beskriver ett behov av 

att få möta andra astmatiker i samma situation. Då de unga individerna upplever att det 

är viktigt att få dela erfarenheter och genom kontakten med andra minska känslan av 

ensamhet samt öka den sociala gemenskapen (Kirk et al., 2003; McNeils et al., 2007; 

Selmer et al., 2003 & Stewart et al., 2012). Utifrån den här kunskapen upplevs det som 

att ungdomar inte får möjlighet till att möta andra i samma situation i den omfattning 

som de önskar, på grund av att det inte finns användbara sätt att möta ungdomars behov 

på. Resultatet som presenteras lyfts även fram i annan forskning. Ungdomarna i Berg, 

Tichacek och Theodorakis (2004) studie fick genomgå ett egenvårdsprogram, där de 

fick undervisning samt chans att möta andra i samma situation. Rydström et al. (2005) 

intervjuade ungdomar som fått medverka i ett läger för astmatiker, där det erbjudits att 

delta i sociala aktiviteter och få undervisning om astma. Det framkommer i både Berg et 

al. (2004) och Rydström et al. (2005) studier att ungdomarna upplever det som mycket 

positivt att få möta andra i samma situation och lära sig hantera sin astma i vardagen. 

Då det finns forskning som visar att den här sortens samspel mellan social gemenskap 

och kunskap fungerar, uppkom det en fråga om varför den inte utnyttjas i den unga 

astmatikerns vård. I sökandet efter artiklar som behandlar forskning kring 

egenvårdsprogram för astmatiker, visade det sig att de flesta riktade sig mot barn och 

vuxna och att endast några få artiklar hade ungdomar som målgrupp. Vilket antyder att 

det finns forskning om ungdomar och astma men att vården kanske inte använder sig av 

den. På grund av det har de inte lyckats utveckla arbetssätt och metoder som ungdomar 

kan ta till sig. Det kan även vara så att ungdomarna har haft möjligheten till den här 

sortens egenvårdsprogram, men att de inte har varit anpassade till att möta deras behov. 

När vården utarbetar behandlingsplaner är det viktigt att ta hänsyn till olika aspekter 
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såsom ålder, kön och intressen hos ungdomarna. Eftersom vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle, är det även viktigt att vårdpersonalen har möjlighet till att anpassa 

behandlingsplanen till den kultur som den unge lever i. Då olika kulturer och livsstilar 

kan ha varierande syn på sjukdom och vård, vilket på så sätt kan påverka hur 

ungdomarna anpassar astman till deras livsvärld. 

SLUTSATSER 

Det presenterade resultatet anser vi är relevant för den kliniska verksamheten, då 

vårdpersonalen kan använda sig av kunskapen och utveckla förhållningssätt som gör det 

möjligt att möta den unge individen där den befinner sig. Om vårdpersonalen använder 

sig av lärdomen av hur det är att leva med en kronisk sjukdom, kan personalen lättare nå 

fram till ungdomarna och därigenom öppna upp för en vårdrelation. I vårdrelationen 

sker det ett utbyte av kunskap och erfarenheter vilket är givande för både vårdpersonal 

och den unge. Ungdomarna kan få en ökad kunskap om sin sjukdom samt den stöttning 

som de är i behov av för att hantera sin astma. Vårdpersonal kan i sin tur använda sig av 

kunskapen om ungdomars känslor och upplevelser, för att arbeta fram 

informationsmaterial och behandlingsmodeller anpassade till unga astmatiker. 

Vi anser att det behövs mer forskning om hur ungdomar upplever att astman påverkar 

livsvärlden, eftersom det har blivit tydligt genom arbetsprocessen att deras behov 

många gånger inte blir tillfredställda. Vilket kan leda till att ungdomar utvecklar ett 

dåligt förhållningssätt till sin sjukdom, men även en dålig relation till vården eftersom 

de upplever att de inte får den hjälp de behöver. Målet med all vård är att se till 

individens bästa och ungdomar är en speciell målgrupp som behöver lyftas fram 

ytterligare.  
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BILAGA 1 

Översiktstabell artikelsökning 

Databas Sökord Träffar Inkluderade 

 

 

Cinahl 

 

Attitude of health 

personnel AND  

Asthma AND 

Adolescence 

 

 

7 

 

1 

 Attitude to illness 

AND 

Asthma AND 

Adolescence 

 

 

15 

 

3 

 Attitude to health 

AND 

Asthma AND 

Adolescence 

 

 

27 

 

1 

 Quality of life AND 

Attitude to illness 

AND 

Asthma AND 

Adolescence 

 

 

6 

 

1 

 

 

PubMed 

Attitude to health 

AND 

Behavior AND 

Asthma AND 

Adolescence 

 

 

11 

 

1 

 Qualitative study 

AND 

Asthma AND 

Adolescence 

 

 

22 

 

1 

 

Sekundärkälla 

 

   

1 
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BILAGA 2 

Översiktstabell 

 

Författare, 

årtal 

titel och 

tidskrift 

Problem 

och syfte 

Metod Urval Resultat 

Författare: 
Stewart M., 

Letourneau 

N., Masuda 

J. R., 

Anderson 

S., Cicutto 

L., McGhan 

S., Watt S. 

 

Årtal: 2012 

 

Titel: 
Support 

needs and 

preferences 

of young 

adolescents 

with asthma 

and allergie: 

“Just no one 

really seems 

to 

understand” 

 

Tidskrift: 
Journal of 

Pediatric 

Nursing 

Syftet är att 

ta reda på 

vilken typ 

av stöd 

som finns 

och vilken 

typ av 

hinder som 

kan finnas 

för att 

ungdomar 

och 

föräldrar. 

Samt 

beskriva 

åtgärder för 

en 

tillgänglig 

stöttning. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod.  

Gruppintervjuer 

och 

semistrukturerade 

enskilda 

intervjuer, 

ljudinspelades 

och transkriberas. 

Analyseras med 

NVIVO. 

Två forskare 

kodade 

individuellt alla 

intervjuer.  

Beskrivande 

statistik.  

 

Deltagare 

rekryterades 

via flygblad 

på pediatriska 

kliniker för 

astma och 

allergier, 

apotek och på 

internet.  

Frågeformulär 

skickades ut 

via email, de 

svarande 

deltog i 

studien.  

57 ungdomar 

deltog.  

Medelålder: 

14.5 år.  

8 föräldrar 

deltog i en 

separat 

intervjugrupp.  

 

 

 

Huvudkategorier 

- Stressiga 

situationer/utmaningar 

som kräver stöd. 

- Stöd resurser för 

unga ungdomar med 

svåra allergier och 

astma. 

- Behov av stöd för 

ungdomar med 

allergier och astma. 

- Önskemål om 

förändring av stöd, 

stödprogram fokus 

och typer. 

Tre subkategorier i 

varje kategori: 

- Yngre ungdomar 

- Äldre ungdomar 

- Föräldrar.  
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Författare, 

årtal 

titel och 

tidskrift 

Problem och 

syfte 

Metod Urval Resultat 

Författare: 
Kirk S., 

Beatty S., 

Callery P., 

Milnes L., 

Pryjmachuk 

S. 

 

Årtal: 2011 

 

Titel: 
Perceptions 

of effective 

self-care 

support for 

children and 

young people 

with long-

term 

conditions. 

 

Tidskrift: 
Journal of 

Clinical 

Nursing 

Syftena är 

undersöka barn, 

ungdomars, 

föräldrars och 

professionellas 

uppfattningar 

om hur effektiva 

olika modeller 

av egenvårds 

stöd är, samt att 

identifiera 

faktorer som 

stödjer och 

hämmar 

egenvård och 

undersöka hur 

olika modeller 

integreras med 

egenvård stöd 

från andra 

organisationer. 

Del av en större 

studie. 

Fallstudie med 

sex olika 

egenvårds 

modeller.  

Semistrukturera

de intervjuer via 

telefon, 

observationer, 

faktasammanstäl

lning 

Datainsamling 

2009. 

Analys gjordes 

med the 

Framework 

approach 

(1994). Data 

användes för 

utveckling av 

teman. 

Barn och 

ungdomar med 

kroniska 

sjukdomar som 

astma, diabetes, 

cystisk fibros 

och ADHD. 

Sex olika 

organisationer.  

Så stor variation 

som möjligt i 

ålder, kön, 

sjukdom.  

Två teman och 

sex stycken 

subteman. 

Sammanhange

t för tillgång 

egenvård stöd. 

- Tillgång till 

egenvård stöd 

- Uppfattningar 

om 

effektiviteten i 

egenvård stöd. 

- Att ge en 

känsla av 

gemenskap 

- Främja 

självständighe

t och 

självförtroend

e 
- Utveckla 

kunskaper och 

färdigheter 

- Engagera 

barn/ungdomar. 
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Författare, 

årtal 

titel och 

tidskrift 

Problem och 

syfte 

Metod Urval Resultat 

Författare: 
McNeils, 

A.M., Musick, 

B., Austin, 

J.K., Larson, 

P. och Dunn, 

D.W. 

 

Årtal: 2007 

 

Titel: 
Psychosocial 

care needs of 

children with 

recent-onset 

asthma 

 

Tidskrift: 
Journal for 

Specialists in 

Pediatric 

Nursing 

Syftet är att 

undersöka 

psykosociala 

vårdbehov 

hos barn som 

nyligen 

insjuknat i 

astma. 

Del av större 

studie. 

Kvantitativ och 

kvalitativ metod. 

Data samlades in 

efter 3, 6, 12 och 

24 månader efter 

att deltagarna 

rekryterats under 

två års tid.  

Strukturerade 

telefonintervjuer. 

Mätinstrument 

vid intervjuerna: 

Modifierad, Child 

Report of 

Psychosocial 

Care. 

Beskrivande 

statistik, 

medelvärde och 

frekvenser. 

 

 

Inkluderingskrit

erier: mellan 8-

14 år. 

Astmadiagnos 

eller att astman 

förvärrats de 

senaste 6 

veckorna. Ingen 

annan kronisk 

sjukdom. IQ 70 

eller över. Inte 

ha syskon som 

har en kronisk 

sjukdom.  

Rekryterades 

från öppenvård, 

barnkliniker och 

akutmottagninga

r från två 

sjukhus.  

63 ungdomar 

(32 flickor, 31 

pojkar) svarade 

på en eller fler 

intervjuer.  

32 ungdomar 

deltog i alla 

intervjuer.  

Kategorierna 

som 

identifierades 

var: 

-

Tillfredsställel

se med vården 

de fått. 

- Behov av 

information. 

- Behov av 

stöd. 

- Oro och 

rädsla. 
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Författare, 

årtal 

titel och 

tidskrift 

Problem 

och syfte 

Metod Urval Resultat 

Författare: 
Edgecombe, 

K., Latter, 

S., Peters, S. 

& Roberts, 

G. 

 

Årtal: 2010 

 

Titel: 
Health 

experiences 

of 

adolescents 

with 

uncontrolled 

severe 

asthma 

 

Tidskrift: 
Archives of 

Disease in 

Childhood 

Syftet är att 

förstå unga 

astmatikers 

erfarenhete

r av att leva 

med svår 

astma, 

särskilt 

med 

avseende 

på deras 

samspel 

med 

vårdperson

al och 

användning 

av 

läkemedel. 

Kvalitativ studie. 

Öppna 

semistrukturerade 

intervjuer,  

20-60 minuter 

långa. 

Transkribering 

och kodning 

genomfördes. 

Teman 

identifierades i en 

systematisk 

analys. 

Kvantifiering 

gjordes genom ett 

frågeformulär 

”Pediatric asthma 

quality of life 

questionnaire”. 

 

Ungdomar 

mellan 11-18 år 

rekryterades från 

pediatriska 

respiratoriska 

kliniker i 

Storbritannien 

mellan juni 2006 

och augusti 2007.  

Inkluderingskriter

ier var; dåligt 

kontrollerad svår 

astma. Inte ha en 

atopiskmedicinsk 

åkomma. 

Inkluderingskriter

ier och 

samplingskriterie

r, så som kön och 

ålder användes 

för att få 

representativa 

deltagare. 

Totalt deltog 22 

ungdomar 

studien. 

Huvudkategori:  

- Kännetecken för 

deltagarna. 

- Mediciner och 

följsamhet med 

läkemedel. 

- Professionella 

och följsamhet 

med deras råd. 

Subkategorierna 

finns i varje 

kategori:  

- Ansvar 

- Erfarenhet och 

experimenterande 

- Identitet och 

samspel med 

andra 

- Aktiviteter och 

fritidsintressen 

- Interaktion med 

vården 
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Författare, 

årtal 

titel och 

tidskrift 

Problem och 

syfte 

Metod Urval Resultat 

Författare: 
Buston, K.M. 

& Wood, S.F. 

  

Årtal: 2000,  

 

Titel: Non -

compliance 

amongst 

adolescents 

with asthma: 

listening to 

what they tell 

us about self -

management,  

 

Tidskrift: 
Family 

Practice 

Syftet var att 

bättre förstå 

orsaken till 

bristande 

följsamhet hos 

ungdomar 

Djupgående 

intervjuer 

genomfördes 

som 

fokuserade på 

ungdomars 

känslor om sin 

sjukdom och 

deras sjukdoms 

relaterade 

beteende, 

inklusive 

egenvård. 

Intervjuerna 

baserades på 

ett passande 

frågeschema, 

utformat för att 

samla in 

uppgifter om 

den inverkan 

astma har haft 

på alla aspekter 

av den unge 

personens liv. 

49 ungdomar i 

åldern 14 – 20 

år rekryterades 

från astma 

kliniker i 

Glasgow.  

Ungdomarna 

skulle ha varit 

diagnostiserade 

med astma över 

ett år. 9 

deltagare var 

kvinnor och 20 

deltagare var 

män. 

Medelåldern var 

15,6 år. 

De intervjuade 

ungdomarna 

medgav att de 

inte alltid hade 

följt behandlings 

strategier. 

Anledningar till 

icke följsamhet 

som framkom 

delades upp i 

huvudkategorier: 

 Glömska, Tron 

att medicinering 

är ineffektiv, 

Förnekelse av 

sjukdom, 

Svårigheter med 

att använda 

medicinering, 

Besvär, Rädsla 

för biverkningar, 

Förlägenhet och 

Lathet. 
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Författare, 

årtal 

titel och 

tidskrift 

Problem 

och syfte 

Metod Urval Resultat 

Författare: 
Selmer, 

Å.W., 

Brataas, 

H.V., 

Skjorholm, 

A.R. & 

Holmen, T.L.  

 

Årtal: 2003,  

 

Titel: 
<<Don´t call 

it a 

disease>> - 

adolescents 

with asthma 

 

Tidskrift: 

Nordic 

Journal of 

Nursing 

Research & 

Clinical 

Studies / 

Vård i 

Norden, 

Artikeln 

beskriver en 

av tre 

delprojekt i 

en större 

studie på 

sjukhuset i 

Levanger på 

astma hos 

ungdomar. 

Syftet var 

att beskriva 

hur 

ungdomar 

upplever att 

ha astma. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. Fält 

observationer och 

fokus grupp 

intervjuer 

genomfördes med 

Grounded Theory 

metod. Forskare 

observerade 

ungdomars 

beteende i två 

dagar och 

kartlagde 

ungdomarnas 

bakgrundskunskap 

om astma, 

informella samtal 

mellan ungdom 

och vårdpersonal, 

undervisning och 

fokusgrupp 

intervjuer om 

ungdomarnas 

upplevelse av 

livskvalitet. 

39 ungdomar, 18 

flickor och 21 

pojkar, i åldern 

12 – 16 år, 

diagnostiserade 

med astma 

deltog i studien. 

Ungdomarna 

erbjöds att delta i 

studien i 

samband med 

konsultation på 

astma och 

allergikliniken, 

på 

barnavdelningen, 

Sjukhuset i 

Levanger. 

Deltagarna 

delades upp i 7 

grupper. 

Resultatet från 

intervjuerna 

delades upp i 4 

huvudkategorier:  

- Sjukdom, 

Självuppfattning 

och livskvalitet,  

- Aktivitet och 

fritid 

- Skoldagen  

- Ny erfarenhet 

från gemenskap. 
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Författare, 

årtal 

titel och 

tidskrift 

Problem och 

syfte 

Metod Urval Resultat 

Författare: 

Wamboldt, 

F.S., Bender, 

B.G. & 

Rankin, A.E. 

 

Årtal: 2011 

 

Titel: 

Adolescent 

decision-

making about 

use of inhaled 

asthma 

controller 

medication: 

Results from 

focus groups 

with 

participants 

from a prior 

longitudinal 

study 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Asthma  

Genom att 

använda fokus 

grupp metodik 

och undersöka 

föreställningar, 

känslor och 

beteenden om 

astma 

inhalations 

mediciner hos 

ungdomar som 

tidigare deltagit 

i en 

longitudinell 

studie om 

följsamhet till 

astma 

behandling, för 

att utveckla mer 

effektiva 

hanterings 

strategier. 

Fokus grupp 

intervjuer, 6 

grupper, 3-5 i 

varje grupp, 

äldre och yngre 

i olika grupper, 

grupperna 

leddes av två 

lärare med 

omfattande 

klinisk och 

forskning 

erfarenhet 

kring 

ungdomar med 

astma, 

intervjuerna 

blev band och 

ljudinspelade, 

transkriberade 

och 

analyserade. 

26 medlemmar 

från en tidigare 

utförd 

longitudinell 

studie, 12- 20 

års ålder, 

pojkar och 

flickor. 

Utifrån 

intervjuerna 

identifierades 3 

huvudkategorier: 

- Föreställningar 

och känslor 

- Beteenden 

- Föräldrars och 

anhörigas roll. 
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Författare, 

årtal 

titel och 

tidskrift 

Problem och 

syfte 

Metod Urval Resultat 

Författare: 

Rhee, H., 

Wenzel, J. &  

Steeves, R.H. 

 

Årtal: 2007 

 

Titel: 

Adolescents´ 

psychosocial 

experiences 

living with 

asthma: a 

focus group 

study 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Pediatric 

Care 

Syftet med 

studien var 

att utforska 

psykosociala 

erfarenheter 

och coping 

strategier från 

ett urval av 

ungdomar 

med astma, 

utifrån deras 

egen 

uppfattning.   

Fokus grupp 

intervjuer 

under år 

2004-2005, 

uppdelade i 

åldersgrupper 

12-15 år och 

16–18 år, 

varje 

åldersgrupp 

bestod av 3 

subgrupper 

(pojkar, 

flickor, 

mixad 

grupp). 

19 ungdomar i 12- 

18 års ålder, 

rekryterade från 

astma ungdoms 

kliniker med hjälp 

av flygblad, 

rekrytering brev 

skickade genom 

skolsjuksköterskor, 

och 

samhällskontakt 

personer. 

Inkluderingskriterie

r: ha en fastställd 

astma diagnos, 

frånvaro av annan 

fysisk sjukdom 

eller kognitiv 

mental sjukdom, 

möjlighet att 

kommunicera på 

engelska. 

Huvudkategorier 

och subkategorier 

identifierades: 

- Allmän 

uppfattning – 

Göra mindre med 

mer ansträngning, 

gå miste om och 

allt är inte dåligt 

- Känslomässiga 

reaktioner – 

Pinsamhet, 

ensamhet, 

ledsamhet, oro, 

skuld, ilska, 

förtvivlan/frustrat

ion, irritation och 

rädsla- 

- Andras 

rekationer, 

deltagarnas 

uppfattning – 

Besvikelse, 

Missförstånd/und

erskatta astma, 

Överreaktion/över

beskyddande. 

- Hanterings 

strategier – 

Härdning, 

Beskyddande och 

Modifiera. 

 



 28 

 

Författare, 

årtal 

titel och 

tidskrift 

Problem och 

syfte 

Metod Urval Resultat 

Författare: 

Ayala, 

G.X., 

Miller, D., 

Zagami, E., 

Riddle, C., 

Willis, S. & 

King, D. 

 

Årtal: 2006 

 

Titel: 

Asthma in 

middle 

schools: 

what 

students 

have to say 

about their 

asthma. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

School 

Health 

Syftet med 

studien var att 

få en bättre 

förståelse för 

astma och 

astma 

hantering från 

elever i 

högstadiets 

perspektiv. 

Studien 

representerar 

den formativa 

forskningsfase

n av en 

intervention 

för att 

förbättra 

astmabehandli

ng bland 

ungdomar 

Fokus grupp 

intervjuer med 

kombinerad 

induktiv och 

deduktiv 

ansatts 

genomfördes. 

Två 

högstadieskolo

r valdes ut som 

representerar 

student 

populationen i 

förorten. Innan 

första och efter 

sista 

fokusgrupp 

sessionen 

fyllde 

deltagarna i ett 

kort 

undersöknings 

formulär som 

inkluderade 

demografiska 

frågor och 

frågor om 

astma 

behandlings 

strategier. 

Grupp 

diskussioner 

band 

inspelades och 

transkriberade 

för data analys. 

50 studenter, 

kontrollerade att 

de är 

diagnostiserade 

med astma 

baserat på 

skolhälsovården

s register. 

Ungdomarna 

rekryterades 

genom en 

flerstegs process 

med passiva och 

aktiva metoder. 

Resultaten från 

frågeformulären 

presenterades 

under huvudtemat: 

- Astma resurser. 

Resultaten från 

fokusgruppsessione

rna delades upp i 4 

huvudteman: 

- Hinder och 

kontextuella 

influenser 

- Utvecklingsfrågor 

- Sjukdoms 

framställning 

- Tilltalar 

ungdomar. 

 

 

 

 


