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Sammanfattning    

Tidigare forskning har visat att det upplevs svårt för patienter med KOL att sluta röka 

fastän det finns en medvetenhet om riskerna med rökning. I dagens samhälle är det 

många patienter med KOL som röker. Bakgrunden beskriver vad KOL är, vilka 

riskfaktorer som finns för denna sjukdom, vad cigaretter innehåller och hur de påverkar 

vår kropp. Bakgrunden beskriver även hur motiverande samtal kan användas som ett 

verktyg för rökavvänjning och sjuksköterskans roll i detta hälsofrämjande arbete. 

Studiens syfte är att belysa patienters upplevelse av att försöka sluta röka när de lider av 

KOL. Studien har utförts som en litteraturstudie med kvalitativ ansats där nio artiklar 

har analyserats. Analysen har resulterat i tre teman och åtta subteman. Resultatet visar 

bland annat att patienter upplever en stor frustration och ilska över att inte lyckas sluta 

röka, att de upplever rökstopp som att förlora en vän och att de kan känna att de ibland 

slutar röka för att tillfredsställa andra. Resultatdiskussionen lyfter fram de viktigaste 

resultaten i studien så som Det är mitt eget fel, Att vara fast i den onda cirkeln, 

Ensamhet och Ett liv fyllt med ursäkter. Här belyses att sjuksköterskan är en viktig del i 

rökavvänjningsprocessen och att alla patienter har olika förutsättningar och resurser 

vilket fordrar olika tillvägagångssätt för behandling. För att patienten ska bli motiverad 

och bekräftad i sin situation bör det läggas stor vikt vid vårdrelationen och patienternas 

livsvärld. Genom att sjuksköterskan fungerar som en trygg bas och ger adekvat 

undervisning och information till patienter kan ohälsa förebyggas.  
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INLEDNING 

Att sluta röka kan upplevas som svårt för många, bland annat på grund av de 

abstinensbesvär som uppstår samt att hålla kvar i motivationen att vilja sluta röka. Det 

är vetenskapligt bevisat att rökning kan ge besvärliga och plågsamma följdsjukdomar, 

så som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungcancer. Idag röker ca 11 procent 

av männen och 14 procent av kvinnorna i Sverige varje dag. Den ledande orsaken till 

KOL är rökning. 90-95 procent av de som insjuknar i KOL är rökare eller före detta 

rökare. Sedan 1980-talet har dödligheten i KOL nästan fördubblats i Sverige och KOL 

är i dag den femte största dödsorsaken (Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 2009).  

 

Under sjuksköterskeutbildningen har vi mött patienter som lider av KOL och samtidigt 

röker. Vi upplever det svårt att motivera dessa patienter på ett bra sätt att sluta röka. 

Därför vill vi i denna studie belysa KOL-patienters upplevelser av att försöka sluta röka 

för att hitta verktyg att kunna agera hälsofrämjande i vårt kommande yrke. Detta skulle 

kunna leda till att patienten känner sig inspirerade till att sluta röka och kan se vinsterna 

med ett rökfritt liv.  

 

BAKGRUND 

Patientens upplevelser  

Världshälsoorganisationen förutspår att kronisk obstruktiv lungsjukdom år 2020 

kommer att vara den femte vanligaste sjukdomen i hela världen. Det är fastställt att 

cigarettrökning är den dominerande riskfaktorn för KOL. Rökavvänjning är 

det enskilt mest effektiva sättet att minska risken för att utveckla KOL 

samt att påverka utfallet hos patienter vid alla stadier av sjukdomen. Ett rökstopp för 

med sig att den kraftiga försämringen i lungfunktionen dämpas markant. 

Komplikationer som uppstår till följd av sjukdomen kan undgås om man bromsar 

sjukdomsförloppet i tid. Vårdpersonal bör uppmuntra rökavvänjning som primär 

hantering av KOL. Rökare med KOL kräver sekundär vård för att sluta röka på grund av 

deras svåra sjukdom och de rökvanor som patienterna har (Wilson, Fitzsimons, 

Bradbury & Elborn, 2008, s. 509, Kotz, Huibers, West, Wesseling & van Schayck, 

2009, s. 17).  

 

Nedstämdhet är inte ovanligt när sjukdomen är långt framskriden, det är många känslor 

som är inblandade i processen. Det finns ofta en rädsla och oro inför framtiden hos 

patienterna. Patienter kan uppleva skuld och skam för att de inte är kapabla att sluta 

röka och för att sjukdomen är orsakad av rökning (Hjärt-Lungfonden, 2012). Skammen 

uppfattas som det onda i lindandes kamp och de skamliga erfarenheterna har en 

benägenhet att bita sig fast och ältas in i det oändliga. Skam ses som en kamp på liv och 

död och framstår som ett dödshot då det äkta i personen och dess upplevelse av sig själv 

och även av världen, hotas och ifrågasätts (Wiklund, 2003, ss. 111-114). Anhörigas och 

vårdares reaktioner och åsikter kan oavsiktligt bidra till att den sjuke skuldbelägger sig 

själv. Bra rådgivning är en nödvändighet för att motivera patienter med KOL att sluta 

röka då rökstoppet är avgörande för deras prognos. Ofta skadar en illa skött avvänjning 

mer än vad den hjälper (Hjärt-Lungfonden, 2012).  
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KOL 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är ett samlingsnamn för luftvägsobstruktion i form av 

kroniska sjukdomar som emfysem och kronisk bronkit.  

 

Kronisk bronkit karakteriseras av en inflammatorisk reaktion i de små luftvägarna, 

vilket i sin tur minskar luftflödet och ger upphov till förträngning. Slemutlösande celler 

i de stora luftvägarna ökar och utvidgar sig i både storlek och antal, och produktionen 

av slem ökar. Flimmerhåren som förekommer i luftvägarna förstörs och förmågan att 

avlägsna slem och främmande partiklar blir nedsatt.  Emfysem åstadkommer förstörelse 

av alveolerna som har en betydande roll i koldioxideliminering och syreabsorption. Den 

glatta muskulaturen i medelstora luftvägarna blir förtjockade och kontraherade vilket 

bidrar till minskat luftflöde. De små luftvägarna bildar ödem, blir inflammerade och 

infiltreras av vita blodkroppar som neutrofiler och makrofager. Inflammationen som 

uppstår och upprepade infektioner mynnar ut i irreversibla skador på sub-slemhinnan 

och väggarna i de mindre luftvägarna. Proteaser som är en grupp av enzym, frigörs av 

neutrofiler som en reaktion på gifterna i cigarettrök. Detta bidar till skada i alveolerna 

som resulterar i att de små elastiska alveolerna säckar samman och blir till stora 

oelastiska alveoler (Kaufman, 2013, ss. 53-55).  

 

Riskfaktorer  

Enligt Kaufman (2013, s. 54) är cigarettrökning den mest centrala faktorn i utveckling 

av KOL. Därefter kommer exponering av kemikalier, damm samt luftföroreningar. 

Arbetsmiljöer där människor blir långvarigt och intensivt utsatta för irriterande rök och 

gaser är också kopplade till utveckling av KOL. En ärftlig brist på glykoproteinet alfa 1-

antitrypsin, som har som uppgift att skydda lungorna mot enzymer som produceras av 

inflammatoriska celler, kan också bidra till KOL. Schofield, Kerr och Tolson (2007, s. 

1727) beskriver att kliniska riktlinjer som tar upp KOL menar att rökstopp är en av de 

viktigaste komponenterna i behandling av sjukdomen, och att patienter alltid borde bli 

uppmuntrade att sluta röka vid varje tillfälle som ges. 

 

Symtom och diagnostik 

Symtom som kan uppkomma vid KOL är bland annat regelbunden ökad slembildning, 

kronisk hosta, ansträngningsutlösande andnöd, väsande och pipande andning och 

vinterbronkit. Det bör tas en grundlig anamnes och patientens rökhistoria borde 

uppmärksammas. Det är viktigt att poängtera att KOL är en sjukdom som framskrider 

långsamt, och att man kan ha en stor förlust av lungfunktionen innan symtom på 

sjukdomen blir bemärkta. 50 procent av lungkapaciteten kan minimeras innan patienten 

uppvisar symtom (Kaufman, 2013, s. 55).  

 

Astma är en differentialdiagnos till KOL och bör därför uppmärksammas för att kunna 

uteslutas. De bästa sätten för att skilja astma från KOL är att ta reda på uppkomsten och 

mönstret kring andfåddheten. Andfåddheten vid KOL kommer mest sannolikt vid fysisk 

aktivitet och vid astma förkommer andfåddheten främst vid damm samt 

pollenexponering. Om KOL misstänks bör diagnosen stödjas av en 

spirometriundersökning. Spirometri mäter vitalkapacitet, vilket är volymen av utandad 

luft efter maximal utandning. Vid obstruktiv lungsjukdom tar det längre tid för personen 
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att andas ut. När diagnosen av KOL är fastställd är det viktigt att klassificera 

svårighetsgraden av luftflödets obstruktion (Lynes, 2010, ss. 51-52). 

 

Cigarettens innehåll och hur rökning påverkar kroppen 

En cigarett som brinner brukar ibland liknas vid en kemisk fabrik. Denna fabrik 

producerar cirka 4 000 olika ämnen, och det hittas ständigt fler. Många av dessa ämnen 

har skadlig påverkan på människokroppen (Cancerfonden, 2012). Flera av ämnena i 

röken existerar redan i tobaksplantan, andra adderas vid tillverkningen av cigaretterna 

och en hel del bildas när cigaretten brinner. Ämnena kan bland annat orsaka cancer, 

allergier, irritation i hud, ögon och slemhinnor. Vidare kan de skada hjärtat, blodkärlen 

och lungorna. Andra ämnen är klassificerade som miljögifter eller bidragande orsaker 

till försurningen. Inom industrin används många av ämnena i röken som kemikalier, 

men är där omringade av arbetsmiljöregler. Huvudröken från en cigarett består till mer 

än 90 procent av gaser. Den största andelen är kväve (58 procent), sedan kommer 

koldioxid (13 procent), syre (12 procent) samt kolmonoxid. Andra gaser är ammoniak, 

dimetylnitrosamin, formaldehyd, cyanväte och akrolein. Den största halten av 

partiklarna är nikotin och tjära, vilket är ett samlingsnamn för många olika ämnen. I 

tjäran finns bland annat benspyren, fenoler och metaller (Edqvist, 2001, ss. 5-8). 

 

Nikotinets påverkan 

Enligt Cancerfonden (2012)  är nikotinet i tobaken en stor anledning till att så många 

människor röker trots att de är medvetna om vilka risker det kan medföra. Nikotin är en 

drog som är starkt beroendeframkallande och det är tobaksindustrins sätt att kontrollera 

användandet av cigaretter. Edqvist (2001, ss. 22-23) beskriver att efter rökaren tagit ett 

bloss så tar det 10 sekunder för nikotinet att nå hjärnan via blodet i lungorna. Där 

stimulerar nikotinet centrala nervsystemet så att hjärtrytmen ökar och blodtrycket höjs. 

Nikotinet binds till receptorer i hjärnan och här börjar beroendet skapas. Det avges en 

signal för produktion av dopamin och andra signalsubstanser i belöningssystemet - en 

nikotinkick uppstår. Med tiden vänjs receptorerna vid nikotin och det byggs upp en 

tolerans. Med detta menas att om ämnet inte tillförs regelbundet får rökaren 

abstinensbesvär.  

 

Abstinensbesvär 

Enligt Bell och Keane (2012, s. 243) är beroende som en slags besittning, där en 

kraftfull drog kan orsaka ett beteende som inte annars skulle uppstå. Rökare må vara 

beroende av en drog för att fungera, men deras liv ser ofta vanliga, ordnade och 

produktiva ut. Cigaretter skapar inte berusning och fortsätter vara lagligt och relativt lätt 

att få tag på.  

 

Buchhalter, Acosta, Evans, Breland och Eissenberg (2005, s. 550) skriver om 

svårigheterna med att sluta röka på grund av de abstinensbesvär som uppkommer. 

Effektiva rökavvänjningsprodukter minskar dessa obehagliga symtom, och dessa ökar 

chanserna för ett permanent rökstopp. Abstinensbesvär kan te sig på olika sätt och de 

kan visa sig både fysiskt och psykiskt. Besvären kan exempelvis vara huvudvärk, ökad 
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hunger, ökning i vikt, irritation och ökat cigarettbehov. Dessa abstinenssymtom leder 

ofta till återfall. 

  

Motiverande samtal för rökavvänjning 

Under de senaste åren har vård och hälsoutbildning visat ett tilltagande engagemang för 

god kommunikation i form av stöd för patienters förändrade hälsobeteende och 

kommande behandling. Motiverande samtal (MI) är en metod som blivit allt mer vanlig 

inom sjukvården i hela världen under de senaste 20 åren (Efraimsson, Fossum, 

Ehrenberg, Larsson & Klang, 2012, s. 768). 

 

Socialstyrelsen (2013) tar upp att råd och samtal finns på tre olika nivåer: enklare råd, 

rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. I de kvalificerade samtalens nivå 

används KBT-baserade strategier som kan kompletteras med motiverande strategier så 

som motiverande samtal. Det finns en modell för tobaksavvänjning som motsvarar det 

kvalificerat rådgivande samtalet. Modellen utgår från fyra olika faser i 

tobaksavvänjning och inleds med den motiverande fasen. Här erbjuds bland annat 

patienten hjälp att fatta beslut, tobaksfrågan tas upp och information om 

avvänjningshjälp ges. Fortsättningsvis kommer den förberedande fasen. Patientens 

motivation till att sluta röka bedöms, en kartläggning av tobaksvanor sker och tidigare 

erfarenheter av avvänjningsförsök konkretiseras. Diskussion angående 

läkemedelsbehandling och behov av stöd sker i denna fas, samt framtagande av en plan 

för eventuell nedtrappning vid hög cigarettkonsumtion. Sista steget är 

tobaksavvänjning. Här får patienten ta del av den eventuella läkemedelsbehandlingen, 

tala om strategier för hantering av abstinens, nikotinsug och situationer då patienten 

tidigare rökt. Det resoneras om risksituationer för återfall och strategier för att kunna 

hantera dessa. Eventuellt kan kompletterande skriftlig information ges. I modellen ingår 

8 besök och senare skriftlig uppföljning. 

 

Enligt Brobeck, Bergh, Odencrant och Hildingh (2011, s. 3327) uppger många 

sjuksköterskor att den motiverande metoden kräver mer än att bara genomgå en kurs. 

Det är viktigt att vilja lära sig att utveckla sin kompetens i motiverande samtal och vilja 

använda den i olika vårdmiljöer. Det är troligt att sjuksköterskor kan bekanta sig med 

MI under en kortare tid, men osäkert om kunskapen förblir om de inte uppnår en 

djupare insikt om MI:s principer. Sjuksköterskorna anser att MI är en användbar metod 

som kan användas inom många olika områden. Metoden ökar sjuksköterskans 

medvetenhet vilket medför att det kan bli lättare att identifiera strategier för 

livsstilsförändring hos patienterna (Brobeck et al. 2011, s. 3327) 

 

Sjuksköterskans roll 

När det kommer till patienter med KOL som ska försöka sluta röka är det viktigt att 

uppmärksamma deras livsvärld och i största möjliga mån undanröja känslor och tankar 

som kan påverka deras rökavvänjning negativt. För många patienter kan det vara svårt 

att sluta röka vilket resulterar i att de blir fast i sitt beroende. I kompetensbeskrivningen 

för legitimerade sjuksköterskor finns det beskrivet att sjuksköterskan ska ha en 

värdegrund som bottnar i en humanistisk människosyn. Sjuksköterskan ska respektera 

att varje individ har en autonomi och visa omsorg för deras integritet och värdighet. Det 
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hälsofrämjande arbetet för sjuksköterskor kan beskrivas genom att de ska motivera till 

livsstilsförändringar och förhindra hälsorisker. Detta kan göras genom att ta tillvara på 

patientens resurser och förmåga till egenvård, och även genom undervisning av 

patienter och närstående i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa (Socialstyrelsen, 

2005, ss. 10-13). 

 

Det är essentiellt för sjuksköterskan att ha en bild av människan som en helhet. 

Sjuksköterskan bör finnas där för att tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov, som exempelvis fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga 

behov (Socialstyrelsen, 2005, s. 9). Wiklund (2003, ss. 48-49) beskriver hur Merleau-

Ponty ser kroppen som ett subjekt. Det är genom kroppen vi får kontakt med 

omvärlden, genom den erfar vi oss själva och andra. Med hjälp av våra sinnesorgan kan 

vi med kroppen utveckla en avbildning av oss själva och den tillvaro vi befinner oss i. 

Sker det en omställning, exempelvis att människan råkar ut för skada eller sjukdom, 

förändras människans upplevelse av sig själv och därmed även hennes tillträde till 

världen. När en patient blir diagnostiserad med KOL förändras livsvärlden. Plötsligt kan 

personen inte ta sin andning för givet utan får problem med denna och blir andfådd lätt 

vid aktivitet. Detta ger upphov till en förminskad livsvärld och det verkar även innehålla 

en krympning av gränserna för jaget. Människan upplever försämrad förmåga att 

uttrycka sig själv till världen på ett positivt sätt. Hon belyser effekten av förlusten av 

meningsfulla sysselsättningar och svårigheter att upprätthålla en god självbild (Gullick 

& Stainton, 2008, ss. 608-610).  

 

En del av sjuksköterskans yrkesroll är att kunna uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande samt lindra detta genom lämpliga åtgärder 

(Socialstyrelsen, 2005). Clark (1998, s. 101) beskriver i Wiklund (2003, ss. 101-104) att 

eftersom vi är våra kroppar måste lidandet skildra människan som person. För att få en 

förståelse om vad den lidandes smärta kan betyda måste vi förstå självet i förbindelse 

till kroppsuppfattningen, vad människan tänker om sig själv och gör med sin kropp. 

Lidandet är en konsekvens av att människan känner en förlust av kontroll och helhet. 

Smärtan blir ett lidande först då den hejdar oss från att leva tillsammans med andra på 

det sätt vi vill. Vid sjukdomslidande som Eriksson (1993, 1994) beskriver kan 

upplevelsen av att vara begränsad på görandes nivå förstås som en bristande förmåga att 

genomföra olika aktiviteter som man anser hör till ett fulländat liv. Upplevelsen av en 

nedsatt livskvalitet hindrar inte bara enskilda aktiviteter, utan inverkar på hela livet 

(Wiklund, 2003, ss. 101-104). Den begränsning som uppstår för den högpresterande och 

aktiva personen blir ett hot mot den egna personens identitet och värde då den är 

kopplad till prestation. Ek och Ternestedt (2008, ss. 474-475) har intervjuat patienter 

om hur det är att leva med KOL, relaterat till det liv de hade innan de blev sjuka. 

Fenomenet att leva med KOL beskrevs som en begränsning i patienternas utrymme, och 

denna begränsning har ett stort inflytande på det dagliga livet. Livsstilsförändringar är 

ett måste för dessa patienter och där ska sjuksköterskan fungera stöttande och 

motiverande för att förebygga ohälsa och lindra lidande, genom till exempel stöttning 

vid rökavvänjning. Det är ett lidande för patienterna att sakna den fysiska styrka som de 

haft tidigare och att tvingas hoppa över olika aktiviteter och fritidsintressen som de 

innan klarat av att utföra. Svårigheter upplevde de även i att acceptera beroendet av 

andra människor och olika hjälpmedel. De uttryckte att livet var meningslöst och att 
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känslan av att vilja dö var stark. De fysiska begränsningarna innebar känslor av 

meningslöshet och en psykisk stress. 

 

Som sjuksköterska är vårdrelationen en viktig del i den vårdande processen. Enligt 

Wiklund (2003, ss. 155-158) är det när människor interagerar som det sker en 

utveckling. Därför är förhållandet mellan vårdaren och patienten en värdefull del av 

vårdandet. I vårdrelationen får patienten tillfälle att ge uttryck för bland annat begär, 

behov och problem. Ömsesidighet från båda parter är en förutsättning för en vårdande 

relation. Relationen måste utgå från patienten, den kan inte tvingas fram och det är 

nödvändigt att vårdaren visar sig tillgänglig för patienten.  I en studie genomförd av 

Lundh, Rosenhall och Törnkvist (2006, ss. 240-241) berättar en sjuksköterska att hon 

känner en maktlöshet och frustration vid möten med patienter med KOL. Hon upplever 

att hon inte har något att erbjuda dem. I studien använde sjuksköterskorna uttryck som 

inte framkallar känslor av skuld och skam. Många av patienterna insåg att sjukdomen 

var självorsakad eftersom de rökt, men som vårdare ska man inte skuldbelägga 

patienterna utan istället göra det bästa utav situationen. Det startar med att skapa en god 

relation och ge stöd och fortsätter med att ge trygghet och hopp. Det är viktigt att 

sjuksköterskan finner möjligheter istället för hinder.  

 

Sjuksköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt och respektera patienters 

självbestämmande, då detta är ett erkännande av patientens självständighet att göra fria 

val baserat på dess egna önskemål och värden. Autonomiprincipen bygger på att 

människan har rätt till självbestämmande, att människan själv kan fatta rationella beslut 

(Stryhn, 2004, ss. 75-75). Sandman skriver i Dahlberg & Segesten (2010, s. 117) om 

den etiska modell han tagit fram. I modellen betonar han att ett etiskt krav innebär att 

patienters självbestämmande ska respekteras. Endast i specifika situationer och med 

ytterst goda argument kan vårdande handlingar påtvingas patienten.  

 

Enligt Stryhn (2004, s. 76) finns autonomiprincipen till för att säkra människans rätt att 

handla vid etiska val som gäller den enskilda individen. I tidigare forskning är det 

noterat att om sjuksköterskan ger stöd åt patienters självbestämmande, exempelvis 

genom att erbjuda val och erkänna känslor, så kan det leda till en större självständighet 

och därmed ökad upplevelse av kompetens (Williams, Gagné, Ryan & Deci, 2002, s. 

41). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar på att det upplevs svårt för patienter att sluta röka bland annat på grund 

av det nikotinberoendet som uppstår. De röker trots att de vet att detta förvärrar deras 

hälsa. En stor bidragande orsak till KOL är rökning och rökavvänjning är den mest 

effektiva metoden för att bromsa sjukdomsförloppet. Det är en utmaning för 

sjuksköterskan att motivera dessa patienter till att sluta. Den här studien önskar därför 

belysa vilka upplevelser som patienter med KOL kan erfara när de ska sluta röka, för att 

sjuksköterskor ska få en djupare förståelse om patientens perspektiv och en ökad 

uppfattning om hur patienten egentligen känner i dessa situationer. Den kunskap som 

studien genererar skulle kunna leda till att former utvecklas för hur dessa patienter kan 

motiveras och stödjas för att må så bra som möjligt under rökavvänjningstiden.  
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SYFTE 

Syftet är att belysa patienters upplevelser av att försöka sluta röka när de lider av KOL. 

 

METOD  

Design 

Studien är en litteraturstudie. Axelsson (2012, s. 205) beskriver att när man genomför 

en litteraturstudie lär man sig att söka ny kunskap, att värdera kunskapen och att 

sammanställa denna på ett lämpligt sätt i förhållande till problemet. Detta är nödvändigt 

att ha kunskap i för att kunna utveckla det egna yrket, verksamheten du är i eller 

kommer att vara delaktig i.  

 

Urval 

Författarna har valt att enbart inkludera vetenskapliga originalartiklar för att erhålla en 

god vetenskaplig kvalitet på arbetet. Studierna som valts ut ska vara kvalitativa då syftet 

är att beskriva patienters upplevelser och detta anses av författarna vara lättast genom 

kvalitativa studier. Artiklarna ska vara skrivna på engelska och tidsramen som använts 

är att studierna inte ska vara äldre än 10 år för att kunna ta del av den senaste 

forskningen.  

 

Datainsamling och genomförande 

Den inledande litteratursökningen var experimenterande. Sökningen resulterade i alltför 

många träffar och författarna avgränsade sökorden till syftet de valt. Efter fortsatt 

sökning fick författarna en bättre överblick om vilken aktuell forskning som redan finns 

och vilka sökord som skulle passa examensarbetet. Litteratursökningen gjordes på 

databasen Cinahl, som är en databas som är aktuell för omvårdnadsforskning. Den 

inledande sökningen gjordes även på databasen PubMed, och det resulterade i samma 

resultat som på Cinahl. Sökverktyget Swedish MeSH har använts för att hitta väsentliga 

sökord till problemet. Sammanfattningen skummades igenom i de sökningar som gav 

träffar för att erhålla en översikt av innehållet i artiklarna.  

 

Litteratursökningen startade med att söka på ”Pulmonary Disease Chronic Obstructive”, 

”Smoking Cessation” och ”Patient attitudes”. Det resulterade i fyra träffar, varav tre av 

artiklarna uppfyllde inklusionskriterierna. Alla dessa valdes ut eftersom de svarade på 

syftet. Därefter fortsatte sökningen med sökorden ”Pulmonary Disease Chronic 

Obstructive”, “Smoking Cessation” och “Decision making”. Det resulterade i 10 träffar 

varav fyra av dem uppfyllde inklusionskriterierna, en artikel var en dubblett från 

föregående sökning och en artikel valdes till analysen. De två andra artiklarna valdes 

inte eftersom de inte var relevanta för syftet. Sökning gjordes fortsättningsvis med 

sökorden ”Pulmonary Disease Chronic Obstructive”, ”Smoking Cessation” och 

”Behavioral changes”, det genererade i två träffar, varav en uppfyllde kriterierna och 

den var en dubblett så den hade redan valts med i analysen. Den andra artikeln var inte 

relevant för studien. Nästa sökning var ”Pulmonary Disease Chronic Obstructive”, 

”Tobacco” och ”Autonomy” vilket gav en träff som uppfyllde kriterierna, men den 

uppfyllde inte syftet så den valdes bort. Därefter gjordes sökning på ”Pulmonary 
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Disease Chronic Obstructive”, ”Smoking Cessation” och ”Shame” och det gav två 

träffar, varav båda uppfyllde kriterierna där en redan var innefattad i bakgrunden så den 

andra valdes till analysen. Ny sökning gjordes på sökorden ”Pulmonary Disease 

Chronic Obstructive”, ”Smoking Cessation” och ”Experience” vilket gav 16 träffar, fem 

stämde in på kriterierna varav tre var dubbletter och två valdes ut. Nästa sökning 

gjordes med orden ”Pulmonary Disease Chronic Obstructive”, ”Quality of life” och 

”Self-care” där det blev fem träffar varav ingen stämde in med kriterierna, så ingen 

artikel kom med i urvalet. Ny sökning gjordes på ”Pulmonary Disease Chronic 

Obstructive”, “Smoking Cessation” och “Motivational Interviewing”, vilket gav sex 

träffar varav två stämde överens med kriterierna. En var en dubblett och den andra 

valdes till analysen. De fyra resterande träffarna var inte relevanta för studien. Sista 

sökningen bestod av sökorden ”Pulmonary Disease Chronic Obstructive”, “Smoking” 

och author ”Bailey” där resultatet blev 10 träffar, en stämde in på kriterierna och den 

valdes till analysen. De andra nio träffarna uppfyllde inte våra kriterier. 

 

Nio artiklar valdes ut till analysen varav åtta var kvalitativa och en var både kvalitativ 

och kvantitativ. De nio artiklarna som valdes ut svarade väl på syftet. De artiklarna som 

inte valdes ut fastän de passade in på inklusionskriterierna föll bort på grund av att de 

inte var relevanta för syftet eller att de hade för svagt innehåll. De nio utvalda artiklarna 

har sitt ursprung i Kanada, Island, Storbritannien och Sverige (Bilaga 1).    

 

Dataanalys 

Författarna har använt en analysmodell enligt Axelsson (2012, s. 213). Artiklarna lästes 

igenom enskilt ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild av innehållet. Färgpennor 

användes för att understryka viktiga fynd och noteringar gjordes i artiklarna för att få en 

uppfattning av vad artikeln handlade om. Efter detta hade författarna en öppen 

diskussion med varandra om relevanta nyckelfynd i de olika resultaten i artiklarna. De 

mest betydelsefulla fynden skrevs ner och bildade en mind map för att ge en 

överskådlig bild av datamaterialet. Data som svarade på forskningsfrågan 

sammanfattades och sorteras in i likheter och olikheter. Strukturen i analysen har 

formats genom att ha gått från helhet till nya delar. Slutligen sammanfogades innehållet 

i artiklarna och därigenom kunde nya teman och underteman skapas på ett innehållsrikt 

och meningsfullt sätt. Tre aspekter framträdde starkt vid analysen av artiklarna och 

perspektiven växte fram till huvudteman. Utifrån dessa huvudteman utvecklades de 

vidare till underteman som hörde samman med de olika tolkningarna, då författarna 

upplevde att dessa teman hade likartat innehåll och kunde kopplas till varandra. 

Underteman som har uppkommit har ett samband till varandra och de ger en djupare 

inblick i författarnas tolkning av huvudteman. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenterar hur patienter med sjukdomen KOL upplever det att försöka sluta 

röka (Tabell 1).  
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Tabell 1. Resultatöversikt över teman och underteman.  

 

 

Tema 

 

 

Frustration och ilska 

över att inte lyckas sluta 

röka 

 

 

En känsla av att förlora 

en vän 

 

 
Att sluta röka för att 

tillfredsställa andra 

 

Undertema 

 

 

 

 

 

 

 

 Det är mitt eget 

fel 

 

 Rädsla inför 

framtiden 

 

 Att vara fast i 

en ond cirkel 

 
 Ensamhet 

 

 Kortvarig lycka  

 

 Att inte känna 

någon mening  

 

 
 Ett liv fyllt  

med ursäkter 

 

 Ständig 

påminnelse om 

rökningens 

baksidor 

 

 

Frustration och ilska över att inte lyckas sluta röka 

Inom detta tema återfinns undertema: Det är mitt eget fel, Rädsla inför framtiden och 

Att vara fast i en ond cirkel. I dessa underteman återkommer frustrationen och ilskan 

som en röd tråd igenom analysen. De flesta patienter med KOL är medvetna om att de 

borde sluta röka för sin hälsas skull, men lyckas inte och det kan bero på många orsaker. 

Detta väcker mycket frustration och ilska inom dem.  

 

Det är mitt eget fel 

Många patienter upplever att de själva har orsakat sin sjukdom eftersom de har rökt eller 

är nuvarande rökare. De uttrycker att de tror att allt är rökningens fel och att det är det 

värsta de någonsin orsakat sig själva (Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2011, s. 822, 

Caress, Luker & Chalmers, 2010, s. 569, Schofield, Kerr & Tolson, 2007, s. 1730, 

Jónsdóttir & Jónsdóttir, 2007, s. 300). Patienter som lider av KOL är duktiga på att 

finna ursäkter för deras illabefinnande, men innerst inne är de medvetna om att 

cigaretterna är en stor orsak till sjukdomen. Patienterna upplever att sjukdomen är det 

pris de får betala för att de är rökare, och här framkommer ofta känslor av skuld och 

skam över deras beteende och en frustration över att de inte klarar av att sluta röka. 

Skulden kan leda till att de anpassar sig efter situationer som uppstår, exempelvis var 

det en av deltagarna i en av intervjuerna som undvek att röka en hel dag om hon träffade 

sin dotter. Detta gjorde hon för att undvika eventuell konfrontation och för att inte göra 

sin familj upprörd. Många känner sig mindre värda och har lågt självförtroende, vilket 

leder till ännu större svårigheter att sluta röka. Flertalet patienter som lider av KOL 

upplever att de inte kan vara arga på någon annan än sig själva efter att ha rökt i flera år 

(Bailey, Montgomery, & McMillan Boyles, 2009, s. 1997). 

 

Rädsla inför framtiden 

Patienter beskriver att de känner oro över vad som kommer hända med dem i framtiden 

om de fortsätter med sitt nuvarande rökbeteende. Rädslan handlar inte endast om en 

ängslan inför att dö utan innefattar också vad som skulle komma att hända med deras 

hälsa om de fortsätter röka (Lundh, Hylander & Törnkvist, 2012, ss. 488-489, Jónsdóttir 
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& Jónsdóttir, 2011, s. 27). Rädslan utmynnar i tankar om förändringar i kroppen, till 

exempel nedsatt andning och att till slut behöva syrgasbehandling. Rädsla finns även 

inför undersökningar som till exempel spirometri. Att mäta lungfunktionen kan visa att 

lungorna fungerar sämre nu än de gjorde innan. Istället blir detta till ett undvikande av 

skrämmande information och eventuellt ett undvikande av sjukvård. En patient i en 

studie hade två systrar som båda fick KOL. Den äldsta systern blev försämrad, behövde 

syrgasbehandling och avled sedan i sin sjukdom. Patienten var nu oerhört rädd att 

samma sak skulle hända henne (Lundh, Hylander & Törnkvist, 2012, ss. 488-489). 

Liknande situation finner författarna i en studie skriven av Small, Gardiner, Barnes, 

Gott, Halpin, Payne och Seamark (2012, s. 1399) där en patient beskriver att han haft 

många vänner som lidit av samma sak som honom, och att han är rädd att dö eftersom 

han sett många andra göra det. Oron finns över att bli försämrad i KOL-sjukdomen och 

att bli invalid. Skräcken över att bli så dålig i sin sjukdom att inte kunna ta sig ut ur 

huset finns ständigt närvarande och tynger ner människan och detta skapar ett lidande.  

 

Patienterna har en rädsla över kroppens reaktion på rökstopp. Patienter upplever rädsla 

för hur kroppen kommer att reagera när de slutar röka med tanke på att de har varit 

rökare i flera årtionden och nu har ett beroende. Här återkommer känslorna av skam. Då 

de träffar läkare så känner de sig som en dålig människa för att de inte har slutat röka. 

Tankarna på att de borde sluta röka finns där från att de vaknar på morgonen till att de 

går och lägger sig på kvällen. De tänker att om de skulle sluta röka kommer det göra 

mer skada då de kanske kommer få biverkningar på grund av abstinensen (Lundh, 

Hylander & Törnkvist, 2012, s. 489, Schofield, Kerr & Tolson, 2007, s. 1730).  

 

Att vara fast i en ond cirkel 

Flera av studierna i analysen har visat på att rökningen ger patienterna som lider av 

KOL en känsla av frihet (Jónsdóttir & Jónsdóttir, 2007, s. 299, Wilson, Elborn & 

Fitzsimons, 2011, s. 823). Samtidigt som frihetskänslan finns där så upplever 

patienterna att de fastnar ännu mer i ett spindelnät för varje gång de röker. På samma 

gång faller de längre och längre ifrån ett rökfritt liv. Det är många rökande patienter 

som lider av KOL som har en vilja att sluta röka, som gör upprepade försök i att sluta 

men ständigt kastas tillbaka in i sina gamla vanor. Patienter kan minska på rökningen 

när de mår sämre i sin sjukdom, och sedan när de mår lite bättre faller de tillbaka in i 

gamla rökningsmönster. Frågor väcks hos patienterna där de undrar varför just de är i 

den här situationen där de måste ha en sjukdom som gör de näst intill handikappade 

(Jónsdóttir & Jónsdóttir, 2011, s. 27).  

 

Somliga tänker att de ska sluta röka steg för steg, att deras rökstopp kommer ske gradvis 

med nedtrappning. Förhoppningen finns där för dem att de någon gång kommer att inse 

att rökningen inte är så viktig, att det som ersätter dem, till exempel nikotintuggummin, 

till slut kommer att ersätta cigaretterna (Efraimsson, Fossum, Ehrenberg, Larsson & 

Klang, 2012, s. 774). De patienter som väljer att försöka sluta genom att planera hade 

förhoppningar om att lyckas. De tog beslut om att sluta röka inom en snar framtid. Till 

exempel satte de rökstoppsdatum, köpte rökavvänjningsprodukter och talade om för 

nära och kära om att de skulle sluta. Genom planering och förberedelse kände de att de 

skulle kunna sluta röka, men de agerade inte enligt sina planer. 
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Rökavvänjningsprodukternas slängdes efter att datumet gått ut. De har en känsla av att 

de fastnat (Lundh, Hylander & Törnkvist, 2012, s. 488). 

 

En känsla av att förlora en vän 

Inom detta tema återfinns undertema: Ensamhet, Kortvarig lycka och Att inte känna 

någon mening. Många patienter ser rökningen som en vän, och om de skulle sluta röka 

upplever de en förlust i livet vilket detta tema och dessa underteman speglar. Patienter 

med KOL blir ofta isolerade och tappar det sociala nätverk som de en gång haft på 

grund av de sjukdomsrelaterade besvär som uppstår - vilket leder till stor känsla av 

ensamhet och isolering. Det finns en tanke om att rökningen är den vän som finns kvar 

och som får dem att känna mening, lycka och innebörd med livet när de inte längre 

orkar leva som de gjort tidigare, trots att denna lycka möjligen är för stunden. 

 

Ensamhet 

Rökningen ses som ett umgänge och en trygghet. Patienterna riskerar att förlora detta 

om de skulle sluta röka, då de blivit isolerade på grund av sin sjukdom (Wilson, Elborn 

& Fitzsimons, 2011, s. 823, Jónsdóttir & Jónsdóttir, 2011, s. 27). Patienterna hade inte 

tron att de hade de resurser eller styrkan som krävs för att fylla tomrummet som skulle 

uppstå efter rökningen. Rökningen har blivit en sådan stor del av den dagliga rutinen för 

patienterna. När ensamheten smyger sig på, räcker det att röka en cigarett så får 

patienterna en känsla av tillfredsställelse (Jónsdóttir & Jónsdóttir, 2007, s. 300). 

 

Ett exempel på hur isoleringen och ensamheten kan te sig i livet kan vara att de inte 

längre kan ta sig fram med hjälp av kollektivtrafik. Detta på grund av oron i att få 

andningssvårigheter, vilket i sin tur får dem att finna sig hjälplösa eller som en börda för 

andra. Istället för att utsätta sig för dessa orosmoment så undviker de att göra vissa 

aktiviteter (Caress, Luker & Chalmers, 2010, s. 568). En kvinna i studien som Jónsdóttir 

och Jónsdóttir (2007, s. 301) utfört talade om hur cigaretterna var hennes enda kamrat 

när hennes andra vänner och familj inte längre fanns där. När hon sedan konstant 

fortsatte försämras i sin KOL, insåg hon att rökningen inte var en vän, utan snarare en 

fiende.  

 

Kortvarig lycka  

I studier har det framkommit att patienter känner att cigaretterna frambringar en känsla 

av lugn för de som röker. Rökningen ger ett stöd för dem som är svårt att finna på annat 

håll (Schofield, Kerr & Tolson, 2007, s. 1730). Att vara i kontroll av sitt eget liv är 

viktigt för dessa människor och rökningen hjälpte till att förstärka deras 

självbestämmande. Rökare röker inte endast när de mår bra. Stress får ofta personer att 

röka mer, det känns bra för dem att röka och den eventuella irritationen som de haft 

försvinner. Patienter upplever att när de mår dåligt eller känner sig spända så räcker det 

att ta en cigarett, och det känns som att deras andning blir lite lättare. Upplevelsen av 

lycka och eufori håller i sig i några få minuter och sen uppstår de dåliga känslorna igen. 

Plötsligt finns de destruktiva känslorna närvarande, de känner sig usla, dåliga och 

misslyckade (Jónsdóttir & Jónsdóttir, 2007, ss. 299-300). 
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Att inte känna någon mening 

Patienter som redan är svårt sjuka i KOL hittar anledningar till att inte sluta röka 

(Lundh, Hylander & Törnkvist, 2012, s. 490, Jónsdóttir & Jónsdóttir, 2007, s. 299). 

Anledningarna är att det inte är någon mening med att sluta eftersom patienterna 

upplever att de aldrig kommer bli bättre ändå. Lungsjukdomen är redan åsamkad och 

livet kommer aldrig bli vad det en gång var. Patienterna anser att de är så pass gamla att 

det inte gör någon skillnad om de röker eller inte. De tänker att det inte skulle löna sig 

att sluta upp med rökningen, för ingen kan lova dem att de kommer att må bättre av det. 

Patienterna som ger upp att försöka sluta accepterar att de kommer att vara rökare för 

resten av sina liv. En deltagare i en av studierna hade bekanta som hade slutat röka som 

hade blivit sämre eller dött. Därför argumenterade patienten nu att det inte fanns några 

fördelar med att sluta röka utan att det snarare skulle vara skadligt för honom att 

genomgå rökstopp (Schofield, Kerr & Tolson, 2007, s. 1730).  

 

I studierna ovan beskrivs det hur deltagarna lever med en ovisshet om det verkligen 

skulle vara värt att sluta röka. De är medvetna om att det skulle vara bra för deras hälsa 

att sluta röka. Rökningen är i vissa fall den enda njutningen personerna har kvar i livet, 

och deltagarna vägde de personliga vinsterna och förlusterna med varandra och 

fastställde att det är försent för dem att sluta röka. Många tyckte att de positiva tingen de 

får ut av att röka väger tyngre än de oförutsägbara vinsterna med att sluta röka. Vissa 

menar på att de aldrig kommer sluta röka, de har gjort sitt val och försonats med nedsatt 

hälsa och för tidig död (Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2011, s. 821).  

 

Att sluta röka för att tillfredsställa andra 

I detta tema återfinns undertema: Ett liv fyllt med ursäkter och Ständig påminnelse av 

rökningens baksidor. Dessa underteman har uppkommit eftersom patienter som lider av 

KOL ständigt blir påminda av att de borde sluta röka, och det leder till uppkomst av 

lögner och ursäkter. Patienter som lider av KOL har ofta anhöriga och vårdare som ofta 

berättar för dem att de borde sluta röka. För patienterna kan det bli det tröttsamt och 

istället för att sluta för sin egen skull så slutar de för att undgå höra på andras 

uppmaningar. Eller så får det precis motsatt effekt, att de röker mer.  

 

Ett liv fyllt med ursäkter 

Flertalet av människorna som lider av KOL och samtidigt röker hittar ursäkter för att 

inte sluta röka (Small et al, 2012, s. 1398-1400, Schofield, Kerr & Tolson, 2007, s. 

1730). Dels menar många patienter att deras KOL inte alls behöver bero enbart på 

rökningen utan att det även kan bero på deras arbetsmiljö, om de till exempel arbetat i 

fabriker där de andats in ämnen som till exempelvis asbest. De kan säga att de inte rökt 

speciellt mycket i sitt liv, och när de väl rökt så har de endast rökt mentolcigarretter för 

att de inte stod ut med röklukten (Small et al, 2012, ss. 1398-1400).  

 

Rökare blir ofta bra på att hitta ursäkter, beroendet uppger många vara en anledning till 

att de fortsätter röka. De kan säga att de själva tycker att det är dumt att de röker, att de 

vill sluta men de rättfärdigar sitt beteende genom att beskriva att de är djupt nere i sitt 

beroende. Jämförelser finns med droganvändning, att beroendet är så stort och det är 

svårt att sluta (Schofield & Tolson, 2007, s. 1731). De kan inte sluta röka för att de är 
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för stressade, har för mycket att göra, de är för känslomässigt instabila eller så tror de att 

rökavvänjningsprodukter är farliga för dem. Rökare upplever sällan att det rätta tillfället 

att sluta röka kommer (Jónsdóttir & Jónsdóttir, 2007, ss. 300-301). Har patienterna en 

partner som röker kan en ursäkt vara att om inte han/hon slutar så ser de ingen mening 

med varför de själva ska sluta. Samtidigt finns det patienter som fortsätter att försöka 

sluta, eller slutar, och de patienterna var intresserade av att testa nya metoder för att 

sluta röka. De hade fortfarande kvar hoppet om att lyckas sluta (Lundh, Hylander & 

Törnkvist, 2012, ss. 489-490). 

 

Ständig påminnelse om rökningens baksidor 

Rökare omges av information runtomkring sig om att de borde sluta upp med sin 

rökning för att inte bli sämre i sin KOL-sjukdom. Informationen kommer från 

vårdpersonal, anhöriga och från media (Caress, Luker & Chalmers, 2010, s. 570, 

Jónsdóttir & Jónsdóttir, 2007, s. 300, Schofield, Kerr & Tolson, 2007, s. 1730).  De som 

har anhöriga kring sig som konstant är på dem om att sluta, upplever det som jobbigt 

och att det istället får motsatt effekt; ju mer de tjatar om att sluta, desto mer röker 

patienten. De konstanta uppmaningarna mynnar ut i att de smyger med sitt rökande för 

att undvika att bli kritiserade av andra. Vissa ljuger för sina anhöriga och säger att de 

slutat röka trots att de inte har det, för att det är så betydelsefullt för alla andra. Det 

förekommer vita lögner, någon berättade till exempel att han hade lagt skulden på 

grannen när han själv kom hem och luktade rök (Lundh, Hylander & Törnkvist, 2012, s. 

489). 

 

Kommentarer från vårdpersonal gör inte att patienterna med KOL blir mer inspirerade 

till att sluta röka. Läkare kan vara väldigt rakt på sak när de uttrycker sig om hur 

patienterna själva orsakat sin KOL för att de rökt, och att de måste sluta röka. Många 

patienter med KOL upplever det som att vårdpersonalen kopplar allting i deras ohälsa 

till rökningen medan de själva tycker att de mår dåligt på grund av hög ålder. 

Förespråkandet av rökstopp verkar mestadels leda till att vissa blir mindre intresserade 

av att vilja sluta röka. Vissa kände sig inte längre värda av vårdpersonalens tid, att de 

endast söker sig till vården om det är absolut nödvändigt. De ständiga uppmaningarna 

ledde till att patienterna skämdes över att de inte lyckades med att sluta röka (Wilson, 

Elborn & Fitzsimons, 2011, s. 823). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde att studera nio kvalitativa artiklar varav en av dessa var både kvalitativ 

och kvantitativ. Inklusionskriterierna infattar endast kvalitativ data, men författarna 

valde att inkludera även denna studie då det fanns intressant resultat i den. Databasen 

Cinahl har använts för att söka efter datamaterial. Den inledande litteratursökningen 

gjordes även i databasen PubMed, där samma artiklar som i Cinahl hittades. Författarna 

valde att hålla sig till träffarna på Cinahl då de känner sig mer trygga att söka på den 

databasen och eftersom de bedömde sig få tillräcklig och adekvat data för att uppfylla 

syftet. Hade litteratursökningen utökats på ytterligare databaser hade fynden eventuellt 

kunnat bli bredare vilket hade gynnat studien. En nackdel för studien är att de inte kan 
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tillhandahålla alla artiklar på biblioteket, vilket medför att det lätt kan ha missats bra 

artiklar som kunde ha tillfört något till studien.  

 

Om andra artiklar valts ut i urvalet, exempelvis kvantitativa studier, hade resultatet 

kunnat bli annorlunda. Sökningarna gav många träffar på kvantitativa artiklar och skulle 

dessa använts hade patienternas upplevelser och känslor kanske inte varit lika 

beskrivande som i de kvalitativa studierna. Författarna hade inte för avsikt att räkna och 

mäta utan önskade istället fokusera på att gå direkt till patienternas subjektiva 

upplevelser. Om studierna riktat sig till patienter som nyligen blivit diagnostiserade med 

KOL, skulle resultatet fått en annan vändning eftersom de då kanske vill förhindra 

sjukdomsförloppet så gott de kan. Om åldern på patienterna vore lägre i studierna hade 

resultatet kunnat skilja sig från det resultat som framkom, eftersom patienterna möjligen 

har en annan framtidstro och större vilja att bli bättre när de är yngre och inte levt sitt liv 

till fullo. 

 

Författarna fick för många träffar i den inledande litteratursökningen när sökorden inte 

var så specifika och det kändes som att sökningen var för bred. Det var när sökorden 

endast bestod av ”Pulmonary Disease Chronic Obstructive” och sökningen resulterade i 

nästan 7000 träffar. Författarna insåg att de var tvungna att precisera sökorden för att 

minska antal träffar och få artiklar som svarade bättre till problemet. Enligt Axelsson 

(2012, s. 210) bör flera 1000 träffar få en att tänka till. Hon menar att det är svårt att gå 

igenom så många titlar tillräckligt noggrant för att finna det som är intressant och 

betydelsefullt. Friberg (2006, s. 64) tar upp att ämnesordlistan kan hjälpa till att hitta 

smalare termer att använda sig av. Författarna funderade på vilka ord som skulle kunna 

läggas till i sökningen för att få fram relevanta artiklar. Eftersom avsikten var att 

beskriva patienters upplevelser och attityder lades sökord till som exempelvis Patient 

attitudes, Shame och Experience för att precisera till det område som valts ut. Denna 

sökning gav ett mindre antal träffar. Hade andra ord adderats hade möjligen andra 

artiklar hittats och då gett ett annat utbud.  

 

När sökningen blev mindre utifrån mer specificerade sökord kunde författarna läsa 

igenom sammanfattningarna till artiklarna som hittades för att se om de kunde användas 

i studien. Sökorden som användes valdes ut från syftet för att lämpligt datamaterial 

skulle kunna upptäckas. Pulmonary Disease Chronic Obstructive var ett sökord som var 

med i varje sökning eftersom utan detta sökord blev det många träffar där syftet inte 

berördes då det blev för allmänt angående rökavvänjning. Axelsson (2012, s. 209) 

menar att det är bra att utnyttja de olika databasernas möjligheter att avgränsa en 

sökning till den typ av artiklar som är av intresse. Smoking Cessation var ett sökord 

som var med under näst intill alla sökningar, vilket författarna även här ansåg var en 

viktig aspekt eftersom att den infattar en betydande del i analysens syfte. Inkluderades 

Smoking Cessation inte i sökorden handlade träffar inte om rökavvänjning och det hade 

inte tillfört något då det inte berörde syftet överhuvudtaget. Det är en viktig del att 

bearbeta sökorden för att materialet ska bli heltäckande samtidigt som det ska vara 

tydligt och hanterbart (Axelsson, 2012, s. 210).  

 

Författarna har använt sig av en litteraturstudie beskriven av Axelsson (2012, ss. 203-

220). Efter granskning av artiklarna upplevde författarna att det fanns många likheter 

under analysen av artiklarna vilket båda poängterade. Författarna granskade artiklarna 
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tillsammans vilket underlättade på grund av liten erfarenhet av att granska artiklar. För 

att få en bra grund att stå på, lästes var och en av artiklarna flera gånger enskilt, för att 

finna de likheter och olikheter som förelåg. På så vis påträffade författarna olika fynd 

vilket var positivt för då gick inget viktigt resultat till spillo. Resultatet presenterades i 

teman och underteman, som skilde olikheter från likheter. Axelsson (2012, s. 212) 

beskriver att använda teman som underrubriker och att föra ihop data under rubrikerna 

för att bilda en grundstruktur för resultatet. En meningsfull struktur kan skapas genom 

att utgå från centrala teman som finns i materialet. De olika teman och underteman som 

skapades är kopplade till varandra och skapar ett betydande sammanhang och de smälter 

samman, vilket upplevs ge en bra bild över hur patienterna upplever det att försöka sluta 

röka när de lider av KOL.  

 

Under litteratursökningsfasen sker en litteraturavgränsning. Då ska texternas kvalitet 

bedömas, vilket medför att vissa texter väljs bort och andra sparas för analys (Friberg, 

2006, s. 34). För att avgränsa arbetet valde författarna att ha inklusionskriterier. En 

sådan kriterie var att ha med artiklar i studien som var publicerade från 10 år och 

framåt. Den tidsramen var på grund av att samhället och normer ständigt förändras, 

attityden till rökning är inte likadan idag som för flera år sedan. Det som var glamoröst 

förr i tiden behöver inte vara det nu. Forskningen och det hälsofrämjande arbetet 

förändras hela tiden eftersom ny forskning tillkommer och således var 10 år en bra 

gräns för att skildra dagens normer. Kvalitativa artiklar var en inklusionskriterie som 

var med på grund av att författarna ville belysa patienters upplevelser, vilket lättare kan 

genomföras utifrån en kvalitativ utgångspunkt. Hade en empirisk studie gjorts där 

patienter som lider av KOL intervjuats beträffande deras upplevelser kring 

rökavvänjning, skulle studien kunnat se annorlunda ut och kanske blivit mer 

omfattande. Funderingar finns kring hur det skulle te sig om studierna som granskades 

var från länder där rökningen är mer accepterad som en del av livsstilen, och där 

rökavvänjning inte prioriteras på samma sätt som i de länder detta arbetes studier 

baseras på. Det skulle vara intressant att se hur patienter med KOL upplever det att sluta 

röka i en miljö där det fortfarande är accepterat att röka på offentliga platser som till 

exempel restauranger. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelser av att försöka sluta röka 

när de lider av KOL. I resultatdiskussionen lyfts de resultat i studien som berört och 

väckt intresse hos författarna: Det är mitt eget fel, Att vara fast i en ond cirkel, 

Ensamhet och Ett liv fyllt med ursäkter.  

 

Att känna skuld 

Undertemat Det är mitt eget fel visade att skam och skuld är något som fanns 

närvarande utan att patienterna bokstavligen uttryckte det. Många klandrar sig själva 

och anser att det är de själva som orsakat sjukdomen. Det handlar främst om att de inte 

har lyckats sluta röka och känslan av att det är en självorsakad sjukdom (Wilson, Elborn 

& Fitzsimons 2011, s. 822, Caress, Luker & Chalmers, 2010, s. 569, Schofield, Kerr & 

Tolson, 2007, s. 1730, Jónsdóttir & Jónsdóttir 2007, s. 300). Många patienter kände 

även att de blev skuldbelagda av vårdpersonal och anhöriga, vilket resulterade att färre 

ville söka vård och i de flesta fall väntade tills de var väldigt dåliga. Berger, Kapella och 
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Larson (2011, s. 930) beskriver att stigma är kopplat till KOL och att patienter med 

denna sjukdom är medvetna om den stigmatisering som uppstår. Den upplevda stigma 

som uppstår för patienterna infattar en personlig skuld, ett begär att försöka dölja 

sjukdomen samt en känsla av att vara en belastning för andra. Författarna fann inte 

några fynd av stigmatisering i denna studie, däremot hittades en likhet av att vara en 

belastning för andra då de inte är lika oberoende som de var innan. Nu fordrade de mer 

hjälp och kände sig som en börda för omgivningen. I de fall där sjukdomen är som mest 

laddad ser de själva sjukdomen som en smutsig sjukdom. Symtom som uppstår vid 

KOL, medicinska hjälpmedel som exempelvis syrgas och inhalatorer är saker som gör 

att stigmatiseringen uppstår och eskalerar. Skamkänsla är följden av en förolämpad 

värdighet. Smedes (1993) som Wiklund (2003, ss. 111-112) hänvisar till berättar om 

skamkänslan som en kränkning av människans egentliga värdighet, men hävdar också 

att den ibland kan vara det sista sambandet med det som är det mest mänskliga och ädla 

i människans väsen. Skamkänslorna sätter människan inför ett vägskäl. Man kan 

antingen undfly skammen för att få lindring eller fråga sig vad som är skälet till 

smärtan. Om vi går bort från oss själva, genom att gå emot våra åsikter, skäms vi. Då 

andras ideal styr hur vi borde vara, kommer rädsla in som en dimension i skammen.  

Skam uppstår då vi upplever att vi förlorar eller riskerar att förlora förbindelsen med de 

människor som är viktiga för oss. Enligt Halding, Heggdal och Wahl (2011, ss. 102-

103) är dåliga känslor kopplade till rökning och skulden är en stor börda i patienternas 

vardag. De flesta människor i patienternas sociala nätverk verkade uppfatta KOL som 

en rökrelaterad sjukdom. Efter att de fått diagnosen KOL, kände sig patienterna inte 

som värdiga medlemmar av den friska världen och de upplevde inte heller ett förväntat 

stöd från sin närhet. Personerna fick en känsla av skuld gentemot sjukvårdspersonal och 

personer i deras omgivning.  

 

 

Att inte hitta någon mening 

Undertemat Att vara fast i en ond cirkel visade att flera misslyckade försök att sluta 

röka ger patienterna ett dåligt självförtroende och det bristande självförtroendet gör att 

många tappar hoppet och tilltron till sig själva och sin egen förmåga. En osäkerhet hos 

personerna med KOL ger en del negativa reaktioner och känslor. Detta kan leda till att 

personerna ger upp efter ett flertal försök att sluta röka. Det är något som författarna 

anser är en bidragande faktor till varför många inte lyckas sluta röka. Efter varje gång 

som de inte lyckats får de sämre självförtroende och blir fast i cirkeln där ursäkterna 

kommer att fylla deras vardag istället. Wiklund (2003, s. 101) tar upp att vår sociala och 

enskilda identitet har en stor betydande koppling till vad vi åstadkommer, samt till hur 

kroppen fungerar och utmärker sig. Identiteten blir berörd när man till följd av sin skada 

eller sjukdom inte kan leva och göra de saker man vill och önskar. Känslan av 

meningslöshet upplevde ett flertal personer i de studier författarna tagit del av, 

sjukdomen var redan orsakad och att sluta röka var en alldeles för stor uppoffring och 

kampen till att bli rökfri skulle vara för påfrestande för patienterna. Enligt Wiklund 

(2003, s. 139) gör upplevelsen av mening det möjligt för patienten att förenas med 

lidandet. Vad som är meningsfullt för en person är personligt och det som är fyllt av 

djup mening för en person kan vara meningslöst för en annan (Dahlberg & Segesten, 

2010, s. 77). Deltagarna kunde inte se vinsterna med att sluta röka och de kunde inte 

heller avgöra om rökavvänjningen skulle vara värt det i slutändan, med tanke på att de 

redan var sjuka och att rökningen var så betydelsefullt för dem (Lundh, Hylander & 
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Törnkvist, 2012, s. 490, Schofield, Kerr & Tolson, 2007, s. 1730, Wilson, Elborn & 

Fitzsimons, 2011, s. 821, Jónsdóttir & Jónsdóttir, 2007, s. 299). 

 

Vikten av ett betydelsefullt sammanhang 

Undertemat Ensamhet var enligt Eloffson och Öhlén (2004, s. 614) något som många 

äldre med KOL upplever. De känner sig avskilda och isolerade, de som bor själva möter 

väldigt sällan andra människor än familj och hemtjänst. Ensamheten kan till viss del 

bero på att de inte kan utföra sociala aktiviteter som att träffa vänner och familj. Den 

ensamhet de kände handlade inte bara om att ha ett bra socialt nätverk, utan att det även 

är många som saknar ett meningsfullt innehåll i vardagen. Ensamhet kännetecknas av 

relationen till sammanhang. Ensamheten kan vara djup och stark och att vara ofrivilligt 

ensam, att inte höra ihop med någon eller något annat beskrivs som att vara utan 

medverkan i världen (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 91).  

 

Människan behöver mening för att vara förankrad i den levda kroppen och uppleva 

sammanhang i livet (Wiklund, 2003, s. 82). Upplever inte en människa sammanhang 

eller om livet känns utan mening, kan troligen inte denna människa erfara hälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 77). Patienterna upplever det svårt att bevara 

sysselsättningar och intressen som de tidigare haft. Detta är en likhet i förhållande till 

det resultat författarna kom fram till, det var flera patienter som inte vågade sig ut för att 

de kände en oro och rädsla över att inte klara av vad som fordrades av dem. Känslan av 

ensamhet kunde i många fall lindras av att patienten rökte en cigarett, för då uppstod ett 

lugn. Cigaretten finns ju alltid där och kräver ingenting av dem i gengäld. Patienterna 

som led av KOL och som rökte upplevde cigaretterna som en bästa vän och som deras 

trygghet (Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2011, s. 823, Jónsdóttir & Jónsdóttir, 2011, s. 

27, Caress, Luker & Chalmers, 2010, s. 568). 

 

Att inte leva sanningsenligt 

Undertemat Ett liv fyllt med ursäkter var ett viktigt fynd i resultatet. Många patienter 

finner ursäkter till att inte sluta röka (Small et al, 2012, s. 1398-1400, Schofield, Kerr & 

Tolson, 2007, s. 1730). Författarna hade innan påbörjan av studien en förförståelse av 

att det eventuellt skulle vara besvärligt att lida av KOL och genomgå rökavvänjning. 

Förförståelsen fanns där på grund av känslor av att de redan har en sjukdom och 

svårigheterna i att se hur de skulle kunna få en förbättrad hälsa genom att sluta röka. För 

att leva i det sanningslika måste personen ge upp det som tidigare hållits för sant, och 

det ses som en yttre försoning. Försoning innebär att se och att människan på nytt 

öppnar sig för livet och övergår från en splittrad upplevelse av sig själv till en helhet 

(Wiklund & Bergbom, 2012, s. 479). Ursäkterna patienterna har kan associeras med att 

patienterna konstant får höra omgivningens åsikter. Omgivningens påtryckningar om att 

patienterna måste sluta röka kan istället ge motsatt effekt, att patienterna vill ta kontroll 

över sitt liv och fortsätta röka då andra lägger sig i hur de ska leva sitt liv (Caress, Luker 

& Chalmers, 2010, s. 570, Lundh, Hylander & Törnkvist, 2012, s. 489, Jónsdóttir & 

Jónsdóttir, 2007, s. 300, Schofield, Kerr & Tolson, 2007, s. 1730).  

 

Författarna har tagit del av en annan studie som visar huruvida kvinnors partners 

förhållningssätt kan påverka rökavvänjningen. Partners som var rökare kunde medföra 

negativt inflytande i form av att ge röksug och en påminnelse av nöjet i rökandet som en 

aktivitet paren utförde tillsammans. Icke-rökande partners upplevdes oftare vara 
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påtryckande och tjatiga och denna metod resulterade både i att vissa av kvinnorna 

slutade röka och andra fortsatte med sitt rökbeteende (Koshy, Mackenzie, Tappin & 

Bauld, 2010, ss. 504-505). De som fortsatte röka började istället röka när deras partners 

inte var närvarande för att undvika negativa reaktioner, vilket är ett undvikande 

beteende. Författarna har funnit en likhet i detta med studierna som analyserat där 

patienter undviker att gå på läkarbesök och röker när deras anhöriga inte är med dem. 

Det finns exempel av icke-rökande partners som hade lärt sig att vara uppmuntrande 

istället för negativa. I dessa fall var det fler kvinnor som slutade röka. I ett specifikt fall 

fungerande uppmuntrandet från partnern som en buffert mot negativa reaktioner som 

var upplevda från andra håll i kvinnornas sociala nätverk. En individ som slutat röka 

uppfattade sin icke-rökande partner som en motivation för henne att sluta röka, och en 

annan beskrev sin partner som rökte som en styrka. För de som slutat och de som inte 

slutat röka gav familjen både hjälp och hinder för rökavvänjning. 

 

Vikten av en god vårdrelation 

Författarna upplever inte att det är rimligt att behandla alla patienter på samma sätt. Alla 

patienter har olika förutsättningar och resurser och det kräver olika tillvägagångssätt för 

behandling. Studien ovan är ett exempel på hur olika alla hanterar rökavvänjning, vissa 

slutar röka när omgivningen är påtryckande och andra tycker att detta blir ett jobbigt 

inslag i vardagen och fortsätter med sitt rökbeteende. Sjuksköterskan är en viktig del i 

rökavvänjningsprocessen. Enligt Wiklund (2003, s. 161) kännetecknas en optimal 

vårdrelation genom att sjuksköterskan är en trygg bas. Genom ansande, lekande och 

lärande skapar sjuksköterskan en strävan mot en upplevelse av enhet och hälsa. 

Patienten kan i denna förbindelse få möjlighet att ge form åt sitt liv med utgångspunkt i 

sin verkliga person. Att ge en annan person utrymme att skapa och utforma sitt liv och 

sitt sätt att vara hälsa betyder inte att man låter personen vara i fred. Att låta bli kan 

ibland vara det samma som att svika. Att ge utrymme handlar bättre uttryckt om att 

bekräfta den andra och ge patienten möjligheter och rätt att vara den han eller hon är på 

sitt eget unika vis. Wiklund och Bergbom (2012, s. 409) beskriver att ta den andra 

personen på allvar är en stor del i vårdprocessen för ömsesidighet. Det krävs ett 

ömsesidigt förtroende mellan patienten och vårdaren.  

 

Sjuksköterskan kan använda sig av motiverande samtal där hon hjälper patienten att ta 

sig igenom rökavvänjningen med hjälp av olika strategier (Socialstyrelsen, 2013). 

Motiverande samtal är ett bra sätt att planera upp och fullfölja ett rökstopp samt att hitta 

patientens svagheter och styrkor. Det vårdande samtalet kan hjälpa till att skapa 

utrymme för patienten att sätta ord på lidandet. En central del är att vårdaren snarare är 

en person än en roll, att vårdaren fungerar som en förbindelse och inte som en formell 

kontakt. Först då blir samtalet vårdande. Relationen formas av en ömsesidig, 

anknytande beröring där bägge parter ger av sig själva (Wiklund, 2003, ss. 171-172). 

Dessa punkter anser författarna är viktigt för att möta patienten där de befinner sig. 

Sjuksköterskan bör ha rimliga förväntningar och krav på patienten, lyssna in och finnas 

där för dem när de behöver stöd. Autonomiprincipen är också en väldigt betydelsefull 

aspekt hos individen. Det är viktigt att själv få bestämma över sitt liv och sina 

handlingar och bli erkänd av andra som en människa som kan fatta rationella beslut. 

Stryhn (2004, s. 76) beskriver vad en autonom handling förutsätter dels genom att 

belysa patientens upplevelse av frihet att göra egna val. Andra aspekter för en autonom 

handling är övervägande och reflektion. Det innebär att patienten har självbehärskning, 
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kunskap om egna önskemål, kapacitet att resonera och en någorlunda stabil personlig 

identitet. Författarna anser att självbestämmandet alltid ska tas tillvara på, speciellt när 

människor ska genomgå livsstilsförändringar. Som vårdare är det viktigt att ta reda på 

om viljan att förändra något i livet verkligen finns förankrad hos patienten själv, 

eftersom det då finns en chans att förändringen blir bestående. Sjuksköterskan bör ta 

ansvar över att ge adekvat information till patienten så de kan fatta korrekta beslut. Det 

är centralt att ta reda på om patienten förstår vad informationen handlar om samt ge 

kompletterande information vid behov.  

 

Förslag på vidare forskning  

Efter sammanställning av resultatet fick författarna idéer till hur forskningen kan 

fortskrida för att utveckla rökavvänjningsarbetet för patienter med KOL. Det hade varit 

intressant att studera om det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller att 

sluta röka när de lider av KOL. Ännu en intressant frågeställning är om det finns någon 

skillnad mellan länder gällande att sluta röka vid KOL-diagnos.  

 

Kliniska implikationer 

 Det är betydelsefullt för sjuksköterskan att förstå patienternas individuella 

upplevelser av att sluta röka när de har KOL. Detta eftersom det uppkommer 

många känslor hos patienterna som kan undvikas med hjälp av rätt bemötande, 

stöd och vägledning. Diskussioner samt mer kunskap om detta borde bli en del 

av vårdandet för att patienten ska känna sig sedd och bekräftad.  
 

 Sjuksköterskan bör ge patienter information både muntligt och skriftligt i hur de 

ska gå till väga när de ska sluta röka och ge konkreta exempel på hur detta 

kommer att förbättra deras hälsa. Det bör ske uppföljning kontinuerligt för att 

patienten ska känna att de har stöd i de jobbiga stunderna. Ett annat förslag är att 

sjuksköterskan kan fungera som en personlig kontakt då patienten kan ringa och 

få hjälp om det skulle behövas.   

 

 Ett kunskapsbehov finns inom rådgivningsmetodik. Mer utbildning kan vara 

aktuellt för sjuksköterskor i motiverande samtal i grundutbildningen eller på 

arbetsplatsen för att de på bästa sätt ska kunna utföra hälsofrämjande vård.  

 

 Det är viktigt att sjuksköterskan stödjer patienten i de processer som gör att de 

hittar mening med livet samt finner sammanhang, genom att stärka patientens 

självkänsla och visa att patienten har en delaktighet i världen.   

 

 Fokus på skuld och skam bör minska. Istället bör sjuksköterskan bidra till att få 

patienten att försöka leva sanningsenligt samt hjälpa dem att lägga kraft och 

energi på saker som ger dem livskraft att leva det liv de vill.  
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SLUTSATSER 

Rökande patienter som lider av KOL upplever det svårt att sluta med sitt rökbeteende. 

De har känslor av skuld, skam och skuldbelägger ofta sig själva. Patienterna har känslor 

av ilska och frustation över att de inte lyckas sluta röka trots upprepade försök. 

Omgivningen kan både hjälpa och hindra patienter på deras väg att sluta röka. Många 

patienter känner sig ensamma och blir isolerade på grund av sin KOL, de orkar inte 

längre ta sig för saker som de tidigare kunnat och cigaretten blir ett substitut för socialt 

umgänge. Att stödja patienter till att hitta mening och sammanhang och hjälpa dem att 

leva sanningsenligt är saker som sjuksköterskan kan bistå med. För att kunna göra det är 

det viktigt att skapa en god vårdrelation som bygger på ömsesidighet där både patient 

och vårdare ger av sig själv. Detta kan leda till en ökad styrka och motivation hos 

patienten till att fortsätta kämpa mot ett rökfritt liv. 
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Bilaga 1: Sökhistorik 

Sökord  Databaser Antal träffar Antal träffar som 

uppfyllde 

inklusionskriterier 

Valda artiklar 

Pulmonary 

Disease Chronic 

Obstructive AND 

smoking cessation 

AND patient 

attitudes 

Cinahl 4 3 3 

Pulmonary 

Disease Chronic 

Obstructive AND 

smoking cessation 

AND decision 

making 

Cinahl 10 4 1 

Pulmonary 

Disease Chronic 

Obstructive AND 

smoking cessation 

AND  

behavioral changes 

Cinahl 2 1 0 

Pulmonary 

Disease Chronic 

Obstructive AND 

tobacco AND 

autonomy 

Cinahl 1 1 0 

Pulmonary 

Disease Chronic 

Obstructive AND 

smoking cessation 

AND shame 

Cinahl 2 2 1 

Pulmonary 

Disease Chronic 

Obstructive AND 

smoke cessation 

AND experiences  

Cinahl 16 5  2 

Pulmonary 

Disease Chronic 

Obstructive AND 

smoke cessation 

AND quality of 

life AND self-care 

Cinahl 5 0 0 

Pulmonary 

Disease Chronic 

Obstructive AND 

smoking cessation 

AND motivational 

interviewing 

Cinahl 6 2 1 

Pulmonary 

Disease Chronic 

Obstructive AND 

smoking AND 

(author) bailey 

Cinahl 10 1 1 

 



 25 

 

Bilaga 2: Granskning av artiklar 

Författare, årtal 

titel och tidsskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

Bailey et al.,  

 

2009 

 

COPD stories of 

complex causal 

”truths” ‘Sure I’ve 

smoked all my 

life/but I also put 

in 37 years at the 

mine’  

 

Kanada 

 

Journal of clinical 

nursing 

Tolka patienters 

berättelser av 

rökning och 

kopplingen till 

utveckling av 

sjukdom och den 

vård de får.  

Kvalitativ studie. 

 

Andrahandsanalys 

av intervjudata 

från två tidigare 

etnografiska 

studier. Deltagarna 

berättade 104 

historier om vad de 

trodde orsakade 

deras KOL.  

 

Eklektisk narrativ 

ansats. 

25 deltagare, 10 

kvinnor och 15 

män.  Alla skulle 

ha en KOL-

diagnos och ha 

upplevt åtminstone 

en sjukhusvistelse 

för en akut 

försämring av 

deras KOL. Åldern 

på deltagarna var 

59-88 år. 

Resultaten är 

presenterade i 2 

delar.  

 

Först beskrevs 

strukturen, 

innehållet, 

meningen och 

funktionen av 

berättelserna.  Sedan 

är ett exempel på ett 

fall presenterat för 

att illustrera 

deltagarnas 

förståelse av de 

komplexa orsakerna 

till KOL. 

Lundh et al.,  

 

2012 

 

”The process of 

trying to quit 

smoking from the 

perspectives of 

patients with 

chronic obstructive 

pulmonary 

disease” 

 

Sverige 

 

Scandinavian  

Journal of Caring 

Sciences 

Undersöka varför 

vissa patienter med 

KOL har svårt att 

sluta röka och att 

utveckla en 

teoretisk modell 

som beskriver 

deras perspektiv på 

svårigheterna.  

Kvalitativ studie. 

 

Grounded theory 

metod, semi-

strukturerade 

intervjuer. Man 

använde öppna 

frågor vid 

intervjuerna och 

patienterna blev 

inspelade.  

 

För att säkerställa 

relevansen av den 

teoretiska 

modellen har 

ytterligare fyra 

patienter med KOL 

individuellt 

intervjuats om 

innehållet i den 

slutliga modellen. 

14 patienter med 

KOL var 

rekryterade från 

primärvården i 

Stockholm mellan 

2005-2007. De 

första två eller tre 

patienter med 

KOL som träffade 

fem utvalda 

sjuksköterskor 

blev förfrågade om 

de ville delta i 

studien. 

Patienterna skulle 

ha KOL (FEV1 

<60%) sedan ett år 

tillbaka, de skulle 

vara nuvarande 

eller fd. rökare och 

slutat röka efter de 

fått diagnosen. 

Medelåldern på de 

rekryterade 

patienterna var 72 

år. 

Resultatet presenters 

i en teoretisk 

modell:  

 

”Processen av att 

försöka sluta röka ur 

en KOL-patients 

perspektiv” vilket 

utmynnade i 9 

strategier: Fatta ett 

beslut, försöka 

genom att planera, 

försöka genom att 

göra, utveckla 

mentala strategier 

medan du försöker 

sluta röka, hantera 

stressfyllda mentala 

tillstånd, använda 

konstruktiva 

stresslindrade 

strategier, använda 

destruktiva 

stresslindrande 

strategier, ge upp, 

fortsätta att försöka 

sluta eller sluta.  

Efraimsson et al.  

 

2012 

 

”Use of 

motivational 

interviewing in 

smoking cessation 

Beskriva hur 

sjuksköterskor 

inriktade på KOL i 

primärvården med 

några dagars 

utbildning i 

motiverande 

samtal baserat på 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie.  

 

Prospektiv 

observationsstudie 

med strukturerade 

kvantitativa och 

kvalitativa analyser 

13 rökare som 

lider av 

respiratoriska 

symtom. 11 

kvinnor och 2 män 

var inkluderade. 

Medelåldern var 

52 år. Fem kvinnor 

Resultaten är 

presenterade i 

tabeller där man 

bland annat 

karakteriserar 5 

individuella 

parametrar: 

framkallande, 
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at nurse-led 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

clinics” 

 

Sverige 

 

Journal of 

Advanced Nursing 

kommunikation, 

använder MI i 

rökavvänjnings-

syfte. 

 

av sjuksköterskors 

kommunikation, 

baserat på MITI 

(motiverande 

samtals 

behandlings-

integritetsskala) 

 

och två män levde 

med partner, och 

de resterande sex 

kvinnor levde 

ensamma. Alla 

inkluderade hade 

olika stadier av 

KOL förutom två 

som inte led av 

KOL.  

samarbete, 

autonomi/stöd, 

riktningsskala och 

empatiskala.  

Caress et. Al 

 

2010 

 

”Promoting the 

health of people 

with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: 

patients’ and 

carer’s views” 

 

Storbritannien 

 

Journal of Clinical 

Nursing  

Generera insikter i 

patienters och 

anhörigas 

förståelse av 

orsakssamband, 

fortskridning och 

förebyggande av 

KOL och rollen av 

hälsofrämjande 

vård.  

Kvalitativ studie.  

 

Semi-strukturerade 

intervjuer med 

patienter och 

anhörigvårdare.  

Deltagarna var 

utvalda från ett 

specialist-

respiratoriskt 

center i nordvästra 

England. De skulle 

ha KOL, vara 

rökare eller ha 

rökt. Inklusioner 

för anhörigvårdare 

var att de var 

vuxna och gick 

med på att delta i 

en intervju. 

Resultatet 

presenteras i 3 

följande teman:  

 

1. Hälsofrämjande, 

vad är det?  

 

2. Samhällsresurser 

för hälsofrämjande 

vård 

 

3. Det var inte bara 

rökningen.  

Jonsdottir et al.  

 

2007 

 

”The experience of 

women with 

advanced chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

of repeatedly 

relapsing to 

smoking” 

 

Island 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Belysa kvinnors 

upplevelser när de 

lider av KOL och 

har upprepade 

återfall av rökning. 

Kvalitativ studie. 

 

Tolkande 

fenomenologiskt 

perspektiv.  

 

Semi-strukturerade 

inspelade 

intervjuer.  

Deltagarna var 

utvalda från ett 

sjukhus där de 

varit på grund av 

försämring i sin 

KOL. 7 kvinnor, 

40-65 år deltog i 

studien.  

Kvinnorna hade 

KOL, de var 

rökare och 

misslyckats med 

att sluta röka 3 

eller fler gånger.    

Resultatet 

presenteras i 6 

teman.  

1. Fångas i ett 

spindelnät 

 

2. Omständig-

heterna kring 

återfall 

 

3. Skam 

 

4. Ursäkten 

 

5. Ambivalens  

 

6. Ofullständiga 

försök att sluta 

Small et.al 

 

2012 

 

”You get old, you 

get breathless, and 

you die”: Chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

in Barnsley, UK 

 

Storbritannien 

 

 

Rapportera 

patienters, 

familjemedlemm-

ars, läkare och 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

KOL i en stad i 

Storbritannien. 

Kvalitativ studie. 

 

Frågeformulär 

samt semi-

strukturerade 

intervjuer som 

spelades in.  

Deltagarna skulle 

ha KOL, vara 

engelsktalande,  

Inte ha kognitiva 

svårigheter. 64 

personer svarade 

på ett 

frågeformulär och 

21 personer deltog 

i intervjuer. 39 

vårdare deltog i 

fokusgrupper för 

att få deras 

synvinkel.  

Resultatet är 

uppdelat i 3 tabeller.  

 

Tabell 1 visar 

patienternas 

egenskaper, tabell 2 

visar vårdarna som 

deltog i 

fokusgrupperna, 

tabell 3 summerar 

egenskaperna av de 

patienter de citerar. 

Resultatet är även 

uppdelat i utdrag 
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Health & Place från 

fokusgrupperna, 

vilka är uppdelade i 

2 teman:  

 

1. Föreställningar 

om orsaken till 

KOL. 

 

2. Leva med 

andningsproble-

matik.  

Jónsdottir et al.  

 

2011 

 

“This is your own 

doing” – An 

addiction narrative 

of smoking relapse 

in women  

with COPD 

 

Island 

 

Vård i Norden 

Rikta 

uppmärksamhet 

till speciella 

omständigheter av 

kvinnor med svår 

KOL som har 

upprepade återfall 

till rökning.  

Kvalitativ studie. 

 

Tolkande 

fenomenologiskt 

perspektiv.  

 

Narrativ analys. 

7 Kvinnor med 

KOL-diagnos, 40-

65 år deltog, som 

hade upprepade 

återfall av rökning 

och nyligen hade 

varit inlagda på 

sjukhus på grund 

av försämring i sin 

KOL. 

Resultatdelen 

belyser en kvinnas 

liv som kämpar med 

sin KOL-sjukdom 

samtidigt som hon 

ständigt misslyckas 

med att sluta röka, 

för att rökningen 

ibland är hennes 

enda vän. Kvinnan 

har många frågor 

om vad hon gjort 

med sig själv och 

var livet är på väg.  

Wilson et al.  

 

2011 

 

 

‘It’s not worth 

stopping now’: 

why do smokers 

with chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

continue to 

smoke? A 

qualitative study. 

 

Storbritannien 

 

Journal of Clinical 

Nursing  

Utforska KOL-

patienters 

upplevelser av att 

sluta röka när de 

fått 

rökvavvänjnings-

hjälp och beskriva 

deras personliga 

beslutstagande 

processer när det 

kommer till deras 

beteende vid 

rökning.  

Kvalitativ studie.  

 

Randomiserad 

kontrollerad studie.  

 

Semi-strukturerade 

intervjuer som 

spelades in .   

6 KOL-patienter 

(4 kvinnor och 2 

män) var inbjudna 

att delta i studien. 

Alla var rökare 

och alla ville sluta 

röka. De var 

utvalda för att ge 

en variation i 

ålder, kön och 

antal 

cigarettpaket/år. 

Medelålder 56 år.  

Resultaten 

presenteras i 6 

teman.  

 

1. Försent att sluta 

nu.  

 

2. Hitta motivation. 

 

3. Skuld över att 

fortsätta röka. 

 

4. Köpslående 

5. Behöver sluta. 

 

6. Sämre livkvalitet.  

Schofield et al.  

2007 

”An exploration of 

the smoking-related 

health beliefs of 

older people with 

chronic obstructive 

pulmonary disease” 

Undersöka de rök-

relaterade 

uppfattningarna 

kring hälsa från 

äldre personer som 

har KOL. 

Kvalitativ studie.  

 

Andrahandsanalys 

av kvalitativ 

intervjudata.  

 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Urvalet bestod av 

22 deltagare, 15 

kvinnor och 7 män 

som var rekryterade 

från ett sjukhus på 

grund av 

försämring i sin 

KOL. Medelåldern 

var 68 år. Alla 

deltagare hade rökt 

någon gång i livet. 

13 stycken rökte 

fortfarande.  

Resultatet är 

beskrivet enligt 

huvudkonceptet av 

”Health Belief 

Model” och är 

presenterade i 

följande 

huvudrubriker:  

 

1. Upplevda hot 

 

2. Upplevda vinster 
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Storbritannien 

Journal of Clinic 

Nursing 

 

3. Upplevda hinder 

och förluster av att 

sluta röka 

 

4. Anledningar för att 

handla 

 

5. Självtillit 

 

 


