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Sammanfattning    

Rökning orsakar idag mycket ohälsa i samhället. Sjukdomar såsom Kronisk Obstruktiv 

Lungsjukdom (KOL) och lungcancer har starkt orsaksamband till rökning. Vidare är 

tobaksrökning ett av de folkhälsoproblem som går att förebygga och en allmän 

samhällskampanj förs för att minska antalet rökare. Rökande patienters hälsa, och dess 

dimensioner av friskhet, sundhet och välbefinnande är svåruppnåeliga vid lungsjukdom 

då samtliga dimensioner påverkas. Syftet med studien är att belysa hur rökande 

patienter upplever det är att leva med en rökningsrelaterad lungsjukdom. Metoden för 

studien är litteraturstudie enligt Axelsson (2012) modell. Litteraturstudien bygger på 12 

kvalitativa artiklar med empirisk data. Resultatet presenteras utifrån 4 teman: patienters 

upplevelse av Skuld, Skam, Isolering och Andnöd. Resultatet visar att patienter med 

rökningsrelaterad lungsjukdom lever med känslor som dels är kopplade till 

lungsjukdomens kroppsliga påverkan och dels till känslor kopplade till föreställnigen av 

att själv orsakat sin sjukdom. Vidare visar resultatet dels att många av dessa känslor är 

nedbrytande och svåra att komma ur, men även hur vissa känslor kan hjälpa patienten 

förändra sin livsstil. Diskussionen avhandlar hur patienters upplevelse av Skuld, Skam, 

Isolering och Andnöd påverkar dem i vardagen. Vidare diskuteras de likheter i känslor 

patienter och dess anhöriga delar och på vilket sätt de påverkar familjen. Diskussionen 

innehåller även sjuksköterskans roll i vården av patienterna och deras familj. Slutligen 

presenteras förslag på kliniska implikationer som framkommer ur litteraturstudiens 

resultat.  
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INLEDNING 

 

Rökningsrelaterad lungsjukdom angriper på många sätt patienters olika dimensioner av 

hälsa. Socialstyrelsen (2012, s. 79) uppger vidare att ungefär 6400 personer per år dör i 

förtid i Sverige till följd av rökning samtidigt som den beräknade kostnadsökningen för 

vård och omsorg beräknas vara 2,2 miljarder kronor per år (Socialstyrelsen, 2011, s. 

38). Detta har föranlett ett stort arbete från olika myndigheter i Sverige att försöka 

begränsa andelen rökare genom att bland annat begränsa rökning vid och omkring 

offentliga utrymmen. Allt detta tryck på att rökare skall sluta att röka har författarna 

upplevt, under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i sjuksköterskeutbildningen, 

som mycket tydligt. Ofta har författarna observerat hur patienten med rökrelaterad 

sjukdom beskylls för sitt eget ansvar i sjukdomen. Författarna upplever att kunskapen 

angående patienters upplevelse av detta är begränsad och forskningsläget över hur 

patienter erfar livet med denna typ av ohälsa är idag begränsat.   Arbetet handlar därför 

om rökande patienters upplevelse av att leva med rökningsrelaterad lungsjukdom. 

Resultatet har som målsättning att generera en ökad förståelse för patienten med 

rökningsrelaterad lungsjukdom och stärka de olika dimensionerna av hälsa. 

 

BAKGRUND 

 

Bakgrunden avhandlar först fakta om rökningens ohälsosamband på folkhälsan samt hur 

folkhälsan i samhället kan stärkas genom insatser på samhällsnivå. Därefter avhandlas 

sjuksköterskans roll för hälsa och ohälsa utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

Slutligen avhandlas arbetets användning av begreppen skuld och skam. 

 

Rökning och folkhälsa 

 

I Socialstyrelsen (2009, s. 26) rapport över dödsorsaker i Sverige 2007 kan utläsas att 

lungcancer nu tagit över förstaplatsen bland tumörsjukdomar, som leder till döden hos 

kvinnor. Tidigare har bröstcancer varit den största tumörsjukdomen. Lungcancer är den 

cancertyp som oftast förknippas med rökning (Sasco, Secretan & Straif, 2004, s. 58). 

Rökare löper en betydligt större risk att drabbas av infektioner i luftvägar, kroniska 

lungsjukdomar och olika cancer typer än icke-rökare (Läkemedelsverket, 2011, ss. 

1093-1094). Därtill drabbas den rökande kroppen även av försämrad sårläkning och en 

ökad föråldring av huden, till följd av tobakens effekter på små kärl i kroppen (Grefberg 

& Johansson, 2007, ss. 131-133). 

 

Tobakskonsumtion är ett av de stora folkhälsoproblemen som går att förebygga 

(Läkemedelsverket, 2011, s. 1093). Att sluta konsumera tobak kräver dock stora insatser 

av konsumenten. Då tobaksrökning är en av de största ohälsokällorna, erbjuder 

samhället dock möjlighet till stöd, via primärvård och andra organisationer. Forskning 

visar dock att möjligheten att få bukt med problemet är mycket komplext 

(Socialstyrelsen, 2011, s. 75), varpå en genomgående stor kunskapsbas krävs av såväl 

legitimerad personal som politiker för att uppnå resultat. Dock kan en enkel insats 
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genom att exempelvis fråga patienten om dennes tobaksvanor samt ge ett kort 

rådgivningssamtal till patienten ha god effekt enligt Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering (SBU) (2003, s. 6), där rapporten visar att ett par procent av rökarna slutar 

till följd av denna enkla åtgärd. 

 

 

Hälsa och ohälsa 

 

Wiklund Gustin (2003, s. 78) menar att många modeller fokuserar på ohälsan och vad 

som orsakar denna. Eriksson (1989, ss. 34-37) som Wiklund Gustin (2003) delvis 

bygger sin bok på, beskriver hälsa uppbyggt av tre dimensioner, nämligen; 

välbefinnande, sundhet och friskhet. Där välbefinnande är en dimension av patientens 

egen inre upplevelse av sin hälsa, sundhet är en dimension av patientens kognitiva hälsa 

och friskhet är en dimension av patientens faktiska kroppsliga hälsa (Eriksson, 1989, ss. 

36-37).  

 

Eriksson (1989, s. 45) menar vidare att det är först när hälsan ersatts med ohälsa som 

hälsan saknas av den sjuke. Eriksson (1989, ss. 45-46) menar dock att patienten kan 

uppleva hälsa trots fysiologisk ohälsa. Patienter med rökningsrelaterad lungsjukdom har 

därmed möjlighet att uppleva hälsa trots de problem som sjukdomen framkallar.  

Eriksson (1989, ss. 45-46) menar dessutom att hälsa är ett resultat av individens 

följsamhet mot de normer och rekommendationer samhället ställer. Att bryta mot dessa 

normer medför att individen bryter in på en väg mot ohälsa (Eriksson, 1989, ss. 46-47). 

Patienter med rökningsrelaterad lungsjukdom är därmed en patientgrupp som enligt 

Eriksson (1989, ss. 45-47) är på våg mot ohälsa tillföljd av sin livsföring. 

 

Patienten möjlighet att uppleva hälsa i samband med rökningsrelaterad lungsjukdom 

kan ske genom att bland annat upprätthålla patientens välbefinnande (Eriksson, 1989, 

ss. 45-48). Välbefinnande är dock svårt att mäta eller förstå för en utomstående då 

begreppet innefattar patientens egen upplevelse av sin situation. Patientens egen 

berättelse är därför viktig i arbetet med att upprätthålla dimensionen välbefinnande.  De 

andra dimensionerna av hälsa, friskhet, sundhet är dock mätbara och kan upprätthållas 

genom att påverka patientens fysiska och psykiska miljö (Eriksson, 1989, ss. 46-47) 

Hos patienter med rökningsrelaterad lungsjukdom kan detta vara syrgas, fysisk aktivitet 

och samtalsstöd (Grefberg & Johansson, 2007, ss. 182-184).  

 

Upplevelsen av ohälsa vid rökning är komplex då konsumenten sällan upplever ohälsa 

innan komplikationer har tillstött. Då dessa komplikationer ofta är irreversibla blir 

hälsoarbetet för dessa patienter särskilt svårt då begreppet friskhet är svårt att uppnå 

(Grefberg & Johansson, 2007, ss. 182-184). Dock kan hälsoarbetet för patientgruppen 

fokuseras på att bibehålla och utveckla patientens välbefinnande och sundhet. Detta då 

Wiklund Gustin (2003, ss. 80-83) menar att upplevd hälsa kan uppnås trots ett upplevt 

lidande, under förutsättning att patienten väljer att möta och konfrontera sitt tillstånd. 
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Skuld 

 

Patientens upplevelse av skuld grundas i den typ av kultur och religion som patienten 

lever i (Chilton, 2012, s. 5). Begreppet skuld är vidare resultatet av patientens 

upplevelse av självförvållan och/eller andras skuldbeläggande av patientens tillstånd 

(Werkander Harstäde, Roxberg, Andershed & Brunt, 2012, s. 791). Tangney et al. 

(1996, ss. 1260-1261) visar att upplevelsen av skuld inte bryter ned personen på samma 

sätt som upplevelsen av skam gör. Vidare menar samma studie att upplevelsen av skuld 

är något personer kan välja att synliggöra i motsatts till skam. Vilket betyder att de som 

upplever skuld ofta kan dela den känslan med omgivningen. Chilton (2012, s. 5) menar 

vidare att upplevelsen av skuld leder till reaktion hos patienten. Vilket kan få patienten 

att försämra sin livssituation, likväl som det ger en möjlighet för patienten att resa sig ur 

sin sjukdom. Chilton (2012, s. 5) menar dock att skuld vanligen uppmanar till 

gottgörelse hos patienten. 

 

Skam 

 

Till skillnad från upplevelsen av skuld bryter patientens upplevelse av skam däremot 

ned patienten (Chilton, 2012, s. 6). Begreppet skam menar Werkander Harstäde et. al 

(2012, s. 791) grundar sig i patientens inre känsla av skamlighet och vanheder. Känslan 

av skam uppkommer mer hastigt och starkare än känslan av skuld (Tangney et al., 1996, 

ss. 1260-1261). Begreppet skam tar sig uttryck i förnekelse, tillbakadragande och 

strategier för att dölja det skamfyllda (Chilton, 2012, s. 7). Upplevelsen av skam leder 

också till att personen misstolkar eller övertolkar sin sociala omgivning vilket leder till 

ökad ensamhet (Tangney et al., 1996, ss. 1260-1261).  

 

Begreppens användning i arbetet och dess skillnader sammanfattas och tydliggörs med 

meningen: Jag gjorde ett misstag (skuld) – Jag är ett misstag (skam) (Chilton, 2012, s. 

5). 

 

Sjuksköterskans roll i mötet med patienten 

 

Rökning innefattas i vårdens hälsofrämjande arbete och sjukvårdspersonal uppmanas att 

hjälpa rökaren att sluta röka. SBU (2003, s. 10) menar att nära hälften av alla rökare 

besöker vården under ett år. Detta medför att den grundutbildade sjuksköterskan har en 

stor möjlighet till att påverka patienter som röker till en bättre hälsa (SBU, 2003, s. 13). 

Vidare beskriver Svensksjuksköterskeförening (2007, s. 4) att sjuksköterskan har ett 

delat ansvar med samhället avseende att hjälpa och stödja patienter med hälsoproblem. 

Sjuksköterskan skall således arbeta för att andelen rökare i Sverige minskar.  

 

Ruddick (2013, s. 38) menar att sjuksköterskan är den person inom vården som 

spenderar mest tid med patienten. Detta medför att denne har en stor möjlighet till att 

påverka patienten i en positiv riktning (Ruddick, 2013, s. 38). Wiklund Gustin (2003, ss. 
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156-158) menar att vårdrelationen skapar möjlighet för sjuksköterskan att stärka 

patienternas självkänsla och värdighet. Detta menar även Ruddick (2013, s. 38) vara ett 

av sjuksköterskans primära områden i sitt arbete med patienter som har dessa värden 

nedsatta. En god vårdrelation menar Wiklund Gustin (2003, ss. 156-157) bestå av 

ömsesidig respekt från patient och sjuksköterska. Vidare menar Björvell och Insulander 

(2008, s. 107) att patienter med bristande resurser, exempelvis ensamstående patienter 

eller patienter med psykisk ohälsa, har en större sårbarhet. Därav kräver de mer insatser 

för att kunna ta ansvar för den egna hälsoprocessen.  

 

Nordström Torpenberg (2008, ss. 17-19) anser att sjuksköterskans uppgift, i mötet med 

patienter, är att stärka dennes förmåga att hantera hälsoproblemet självständigt. Detta 

kan ske genom olika metoder, där utgångspunkten är patienters lärande, så som 

”Problembaserat Lärande” eller ” Motiverande Samtal (MI)”. Oavsett metod menar 

Björvell och Insulander (2008, s. 109) att patientens egenvårdskapacitet bör stärkas 

vilket sker genom ett öppet och fördomsfritt förhållningssätt från sjuksköterskan. 

Nordström Torpenberg (2008, ss. 17-19) menar vidare att den grundutbildade 

sjuksköterskan behöver kontinuerlig utbildning i det hälsofrämjande arbete för att uppnå 

god omvårdnad. 

 

Då patienten kan uppleva hälsa trotts att densamme har en sjukdom är det viktigt att 

sjuksköterskan ger patienten stöd så att förmåga till att stärka sig själv uppmuntras 

(Ruddick, 2013, s. 38). Macnaughton, Carro-Ripalda och Russell (2012, ss. 460-462) 

anser att individen i stor grad påverkas av influenser utifrån, vilket ökar risken för att 

falla in i tobaksbruk. Detta medför att stödet av sjukvårdspersonal är viktigt för att stötta 

personen ur sitt tobaksbruk. Samma studie menar att bruket av tobak ger användaren en 

känsla av kontroll i en värld bortom kontroll. Kopplingen mellan något starkt som 

rökning och den egna kroppen ger brukaren ett rus och fyller upp individen med 

välbehag. Macnaughton, Carro-Ripalda och Russell (2012, ss. 462-464) studie visar att 

välbehaget är en faktor som medför en ovilja att avbryta tobaksbruket, vilket författarna 

till studien menar är sjuksköterskans största utmaning. 

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Den forskning som finns avseende patienters upplevelse av att leva med 

rökningsrelaterad sjukdom är begränsad, vilket kan leda till att vården inte fullt ut klarar 

av att möta de behov dessa patienter har. Mycket forskning finns idag kring rökning, 

dock fokuserar majoriteten av den på det medicinska- och/eller samhällerliga-

perspektivet mellan rökning, rök-stopp och sjukdom. Till följd av denna forskning sker 

idag debatt i bland annat media som innefattar krav på rökstopp inför operation för att 

minska risker för komplikationer. Rökande patienter är därmed en patientgrupp det kan 

ställas särskilda krav på för att erhålla behandling. 

 

Då den rökningsrelaterade lungsjukdomen ofta påverkar patientens fysiska såväl som 

psykiska hälsa leder sjukdomen ofta till att patienten tvingas anpassa sin vardag till 

sjukdomen. Vilka känslor medför detta? Och vilka upplevelser i vardagen är 

framträdande för dessa patienter? Patienter med rökningsrelaterad sjukdom är en 
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patientgrupp som den grundutbildade sjuksköterskan träffa i stor omfattning, varpå en 

hög kunskapsnivå på området är av stor vikt för att kunna ge patienten stöd och 

upprätthålla patientens dimensioner av hälsa. 

 

SYFTE 

 

Syftet är att belysa rökande patienters upplevelse av att leva med rökningsrelaterad 

lungsjukdom. 

 

METOD 

 

Metoden för arbetet är en litteraturstudie som utgår från Axelsson (2008, ss. 203-219) 

modell. Litteraturstudien är av allmän karaktär med inslag från den systematiska där 

sökstrategi samt urval av artiklarna presenteras i arbetet. Litteraturstudien använder 

ämnesordsökning i databas samt manuell sökning från referenslistor.  De studier som 

väljs ut analyseras, granskas och sammanställs sedan med utgångspunkt i Axelsson 

(2008, ss. 212-214) arbetssätt mot syftet och presenteras i resultatet. 

 

Litteratursökning 

 

Artiklarna i arbetet söktes dels fram genom ämnesordssökning i databaser, men också 

genom manuell sökning (Axelsson, 2012, s. 211) där referenser ur valda artiklar 

användes. De databaser som användes var Chinal och PubMed. 

 

Initialt gjordes en pilotsökning där syftet var att undersöka tillgången på data inom det 

givna forskningsområdet och att formulera bärande begrepp och ämnesord genom 

användandet av ”CHINAL Headings” och ”MeSH” funktionen i Chinal och PubMed. 

Sökningen utformades så att de valda ämnesordens underliggande ämnesord i 

MeSH/Chinal Headings hierarkin inkluderades i sökningen. Förtydligat så inkluderas 

sökning med ämnesordet ”Lung Diseases” bland annat ” Bronchitis, Chronic” samt ” 

Lung Neoplasms”.  

 

Inklusionskriterier i sökningen var artiklar som är peer-reviewed, där fulltext finns 

tillgänglig, svensk- eller engelskspråkiga artiklar samt artiklar som är från 2003 eller 

senare.  

 

Inklusionskriterier i den senare manuella urvalsprocessen var att studierna skulle vara 

vårdvetenskapliga samt vara skrivna utifrån ett patientperspektiv. 

 

Artiklar som innehåller data från barn eller ungdomar under 19 år exkluderades. 

 

Första sökningen gjordes i databasen Chinal med ämnesordsökning (Bilaga I) vilket gav 

17 träffar där rubrikerna av samtliga lästes. De artiklarna med rubriker innehållande 

potential att svara mot syftet (10 st.) granskades vidare genom att abstrakt lästes. I detta 

http://web.ebscohost.com/ehost/mesh/tree?term=Lung%20Neoplasms&sid=46835d6f-c04f-4158-8b0a-3d28c51b02f9%40sessionmgr110&vid=4
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steg kontrollerades även att artiklarna var vårdvetenskapliga. Av de 10 artiklar där 

abstrakt lästes valdes sedan 4 att ingå i litteraturstudien efter att de lästs i sin helhet. De 

artiklar som valdes bort avhandlade: patienter med astma (1 st.), barn (1 st.), ej 

vårdvetenskapliga studier (2 st.) och andra sjukdomsgrupper (2 st.). I den andra 

sökningen i databasen PubMed söktes 11 artiklar fram med ämnesordsökning (Bilaga I). 

Samma tillvägagångsätt som tidigare, med rubriker som vägleder till abstraktläsning 

användes. Av de 11 artiklarna lästes abstract ur 5, för att sedan inkludera 1 till 

litteraturstudien efter att artikeln lästs i sin helhet. De artiklar som valdes bort 

avhandlade: effekter på barn till rökande föräldrar (1 st.), medfödda lungsjukdomar (1 

st.) och ej vårdvetenskapliga artiklar (2 st.). De artiklarna i sökprocessen som valdes ut 

för analys till litteraturstudien var de som var skrivna: ur patientperspektiv, där 

patienterna hade en rökningsrelaterad lungsjukdom och där patienters upplevelser av 

vardagen studerades. 

 

Den manuella sökningen utformades genom att rubrikerna i referenslistorna ur de 

artiklarna som valdes ut i ämnesordsökningen lästes. De rubriker som uppfattades 

återge patientens upplevelse vid rökningsrelaterad lungsjukdom söktes fram i 

databaserna Chinal och PubMed. Totalt söktes 11 artiklar under den manuella 

sökningen. Samma inklusions- och exklusionskriterier som i ämnesordsökningen 

användes. Artiklarnas abstract lästes sedan, och de artiklarna med potential att svara mot 

syftet lästes i sin helhet. Efter att artiklarna lästs i sin helhet, valdes 7 av artiklarna att 

ingå i arbetet. De artiklar som valdes att inte ingår i arbetet avhandlade: astmatiker (2 

st.), patienter med sjukdomar i organsystem utöver lungor (1 st.) och anhörigperspektiv 

(1 st.).    

 

Totalt valdes 12 kvalitativa artiklar ingå i litteraturstudien (Bilaga II). Av dessa var en 

från Australien, två från Island, en från Nordirland, en från Norge, tre från 

Storbritannien, tre från Sverige och en från USA. 

 

Dataanalys 

 

Innehållsanalysen och sammanställningen av data genomfördes utifrån Axelssons (2012 

ss. 212-215) modell där resultatet från artiklarna delas upp i delar i innehållsanalysen, 

för att därefter sättas samman och bli en ny helhet i sammanställningen.  

 

Till en början gjordes sammanfattningar av artiklarna. Sammanfattningarna valdes bestå 

av: Författare/Land/Utgivningsår, Problem/Syfte, Metod och Resultat (Bilaga II). Detta 

i syfte att lättöverskådligt presentera och jämföra artiklarnas metodologi och resultat 

(Axelsson, 2012, ss. 212-213). 

 

Därefter lästes samtliga resultat från artiklarna flertalet gånger för att därefter producera 

koder/sammanfattningar ur varje artikel. Koderna/sammanfattningarna skapades i 

relation till studiens syfte. Då denna del i analysarbetet är beroende av vilken 

förförståelse och tidigare erfarenheter personen som genomför analysen har, 

genomfördes denna del separat av författarna för att minska kvalitetsförlust i arbetet. 
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När detta var genomfört sammanställdes samtliga koder/sammanfattningar enligt 

Axelsson (2012, s. 212) analysmodell, för att hitta likheter och skillnader mellan de 

olika resultaten och därigenom få fram huvudsakligt innehåll (delar). De likheter 

författarna identifierade valdes att ingå i resultatet direkt. De skillnaderna författarnas 

separata analyser visade diskuterades och lästes om tillsammans, för att därefter 

inkluderas eller exkluderas. Denna process med en inledande enskild genomläsning och 

en uppföljande gemensam genomläsning, genomfördes i syfte att säkerställa kvaliteten i 

resultatet. 

 

Slutligen sammanställdes det huvudsakliga innehållet enligt Axelsson (2012, s. 214) 

analysmodell, till teman (ny helhet) som svarar mot syftet i studien. När dessa teman 

hade genererats lästes de artiklar som använts i analysprocessen på nytt för att 

säkerställa att de uppkomna temana inte avviker för mycket från artiklarnas resultat. 

 

RESULTAT 

 

Resultatet visar att patienter med rökningsrelaterad lungsjukdom upplever en förändrad 

vardag till följd av de kroppsliga förändringar sjukdomen medför. Patienter upplever 

vidare en förändring av den subjektiva tillvaron där känslor av skuld, skam, isolering 

och andnöd till följd av sjukdomen är framträdande. Resultatet presenteras utifrån 

följande teman: Att känna skuld; Att känna skam; Att vara isolerad och Att vara i 

andnöd. 

 

Att känna skuld 

 

Ett framträdande begrepp i de analyserade studierna är patienters upplevelse av skuld. 

(Arne, Emtner, Janson & Wilde-Larsson, 2007, ss. 215-22; Chapple, Ziebland & 

McPherson, 2004, ss. 1470-1473;  Fraser, Kee & Minick, ss. 550-558; Gullick & 

Stainton, 2006, ss. 7-12; Halding, Heggdal & Wahl, 2011, ss. 100-107; Jonsdottir & 

Jonsdottir, 2007, ss. 297-304; Jónsdóttir & Jónsdóttir, 2011, ss. 25-28; Salander, 2007, 

ss. 587-592; Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2011, ss. 819-827). I analysen framkommer 

att skulden kommer dels från patienterna själva, men även från deras sociala liv, hälso- 

och sjukvårdspersonal och samhället. Mest framträdande är dock skulden som har sitt 

ursprung i patienters närhet, såsom familj och vänner. Både Chapple, Ziebland och 

McPherson (2004, s. 1473) och Jonsdottir och Jonsdottir (2007, s. 300) beskriver att 

människor i patienters omgivning förutsätter att sjukdomen härstammar från 

patienternas rökning och visar oförståelse för hur patienterna kan röka trots sjukdom. 

Andra patienter upplever att människor i patienternas umgängeskrets tillåts kommentera 

deras livsval i större utsträckning just för att de är rökare (Halding, Heggdal & Wahl, 

2011, s. 103). 

 

En stor del av patienter med rökningsrelaterad sjukdom upplever skuld från hälso- 

sjukvårdspersonal. Flera av studierna visar att skulden härstammar från bland annat 

patienters upplevda brist på empati från sjukvårdspersonal, detta till följd av att 

patienter erhåller en stämpel som rökare oavsett om sjukdomen är rökningsorsakad eller 

inte (Halding, Heggdal & Wahl, 2011, s. 102). Arne et.al (2007, s. 218) studie visar 



 8 

vidare att sjukvårdspersonal som inte vågar beröra patienters rökvanor inte genererar 

någon skuld i samband med sjukvårdskontakten. Dock visar Gullick och Stainton (2006, 

s. 9) att de patienter som inte blir konfronterade med sin rökning, upplever saknad av 

konfrontation från sjukvårdspersonal. Samma studie menar vidare att konfrontationen 

kan upplevas som nyckeln till livsstilsförändring.  

 

Skulden patienter upplever härstammar ofta ur oförmågan att vara delaktig i det dagliga 

hushållsarbetet. Fraser, Kee och Minick (2006, s. 554) visar att patienter lägger särskilt 

stort värde i förmågan till att utföra de dagliga sysslorna. Vidare visar samma studie att 

många patienter med kraftigt begränsad lungkapacitet ändå gör sitt yttersta, för att bidra 

till hemmets uppgifter i syfte att minska deras självbelagda skuld. Hur patienter 

upplever och väljer att handla vid en förändrad sjukdomsbild skiljer sig åt mellan 

studierna, flertalet visar dock att förvärrade symtom ger en ökad skuld (Wilson, Elborn 

& Fitzsimons, 2011, s. 821). Dataanalysen visar på att patienters upplevelse av skuld 

ofta leder till någon form av reaktion hos patienterna. Jónsdóttir och Jónsdóttir (2011, s. 

26) visar att patienter som upplever skuld fylls med ilska och ett större begär efter 

tobak, medan Arne et al. (2007, s. 218) visar att viss skuld kan leda till en ökad 

motivation till rökstopp. 

 

Studier visar att många patienter med rökningsrelaterad lungsjukdom själva inte 

upplever rökningen vara orsaken till sin sjukdom. Salander (2007, s. 4) resultat visar 

exempelvis att många patienter med lungcancer menar att rökningen kan vara en del av 

orsaken medan ytterst få ser det som den enda orsaken. Skulden dessa patienter 

upplever leder ofta till att de söker alternativa förklaringar, exempelvis hur gifter och 

kemikalier patienterna utsattes för i arbetsmiljön har orsakssamband till sin 

lungsjukdom (Halding, Heggdal & Wahl, 2011, ss. 103-104). En studie visade dock på 

att de patienter som uppfattade sitt rökande som orsak till sjukdomen inte upplevde 

skuld till sin sjukdom (Arne et al., 2007, s. 218). Samma studie visar att det istället är 

skuld till sin omgivning dessa patienter känner och då i form av att inte räcka till 

kroppsligt, på grund av de begränsningar sjukdomen innebär. 

 

Att känna skam 

 

Patienters upplevelse av skam, vid rökningsrelaterad sjukdom, framträder som det andra 

stora temat ur de analyserade studierna (Arne et.al, 2007, ss. 215-22; Chapple, Ziebland 

& McPherson, 2004, ss. 1470-1473; Barnett, 2005, ss. 805-812; Fraser, Kee & Minick, 

ss. 550-558; Halding, Heggdal & Wahl, 2011, ss. 100-107; Jonsdottir & Jonsdottir, 

2007, ss. 297-304;  Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2011, ss. 819-827). 

 

Studierna visar att känslan av skam hos patienter är nedbrytande och inget som skapar 

motivation till livsstilsförändringar. Dataanalysen visar vidare att skammen har olika 

ursprung. Mest framträdande källorna till skam är dock människor i patienters nära 

omgivning och från patienterna själva. 

 

Oavsett källa till patienters upplevelse av skam utvecklar patienter ofta strategier och 

förmågor för att dölja sin sjukdom och dess inverkan på patienters kropp. Stämpeln som 

ohälsosam och rätten för omgivningen att påtala detta förstärker patienters vilja att söka 



 9 

flykt undan erkännandet av en progressiv sjukdom. (Halding, Heggdal & Wahl, 2011, s. 

103). Halding, Heggdal och Wahl (2011, ss. 102-103) studie visar vidare att patienter 

utvecklar strategier för att dölja sin sjukdom till följd av patienternas rädsla att förlora 

sin sociala status. Medan andra studier visar att patienter utvecklar strategier för att 

undvika konfrontationer med sina familjer (Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2011, s. 822). 

Oberoende av källa till strategierna kan dessa ta sig uttryck som bland annat: olika sätt 

att dölja doft av tobaksrök, undvikande av fysiskt ansträngande situationer eller att 

patienterna väljer att avstå från att röka i en social situation trots stort tobaksbegär (Arne 

et al., 2007, s. 218; Jonsdottir & Jonsdottir, 2007, s. 300; Wilson, Elborn & Fitzsimons, 

2011, s. 822). 

 

Arne et al. (2007, s. 218) studie visar att patienters insikt av att symtom såsom hosta och 

ökad slemsekretion kan vara självförvållat, leder till ökad känsla av skam. Flera studier 

visar att dessa skamkänslor bidrar till att patientgruppen med rökningsrelaterad sjukdom 

ofta söker vård i ett sent skede av sjukdomen (Fraser, Kee & Minick, 2006, s. 554; 

Halding, Heggdal & Wahl, 2011, s. 103; Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2011, ss. 822-

823). Vidare visar Halding, Heggdal och Wahl (2011, s. 103) resultat att skammen 

patienterna upplever av rökning gör deras tillstånd mer privat och därav framkallar 

ytterligare ovilja att söka vård för sjukdomen. Detta till följd av att de upplever obehag i 

att släppa in nya personer i deras privata svär. Chapple, Ziebland och McPherson (2004, 

s. 3) menar vidare att patienter i länder med intensiv anti-röknings kampanjer ytterligare 

undviker att söka sjukvård. 

 

I resultatet framkommer att patienter ofta upplever sig anklagad för sitt 

sjukdomstillstånd. Patienters upplevelse är att lungsjukdomen ses som självförvållad 

och i mötet med sjukvårdspersonal ser patienter sig som föraktade av personalen. Därtill 

upplever yngre patienter att symtom från lungsjukdom såsom hosta ej tas på allvar då de 

är rökare (Chapple, Ziebland & McPherson, 2004, s. 3). Detta gäller dock inte i samma 

utsträckning för de äldre individerna, då de äldre patienterna upplever sig ursäktade för 

sitt tobaksbruk. Källan till detta, menar författarna till studien, vara att tobaksbruket 

påbörjades i en tid då det var socialt acceptabelt att röka samt att åldern ger ett naturligt 

samband till många av sjukdomarna som annars förknippas med rökning (Chapple, 

Ziebland & McPherson, 2004, s. 3). Vissa patienter uttrycker dock frustration över att 

samhället endast ser rökningen som källan till deras sjukdomstillstånd, denna avsaknad 

av empati gör att skammen över situationen förstärks (Halding, Heggdal & Wahl, 2011, 

s. 102). 

 

Sammantaget visar analysen av resultatet i flera studier att patienters upplevelse av 

skam är komplex och kan sammanfattas i en spiral, där ökad skam leder till ökat 

tillbakadragande och minskad tilltro till patienternas egen förmåga att förändra sin 

situation. Detta leder i sin tur till hopplöshet (Barnett, 2005, ss. 808-809; Halding, 

Heggdal & Wahl, 2011, s. 103). 

 

Att vara isolerad 

Patienters upplevelse av isolering, vid rökningsrelaterad sjukdom, framträder som det 

tredje temat ur de analyserade studierna (Arne et.al, 2007, ss. 215-22; Barnett, 2005, ss. 

805-812; Ek & Ternestedt, 2008, ss. 470-478; Fraser, Kee & Minick, ss. 550-558; 
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Halding, Heggdal & Wahl, 2011, ss. 100-107; Jonsdottir & Jonsdottir, 2007, ss. 297-

304; Nicolson & Anderson, 2003, ss. 251-270; Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2011, ss. 

819-827). Patienters upplevelse av isolering är i många fall mer krävande för dem, än de 

rent koppsliga förändringarna den rökningsrelaterande lungsjukdomen medför (Ek & 

Ternestedt, 2008, ss. 474-475). Upplevelsen av isolering uppkommer dels genom 

patienters strategi för att undkomma skam och att de därigenom isolerar sig, men 

likaledes ur sjukdomens faktiska fysiska förlopp. Känslan av isolering i patientgruppen 

tar sig uttryck på olika sätt. Studier visar dock att isoleringskänslan är framträdande i 

den undersökta patientgruppen oavsett social status, ålder och arbetsbakgrund (Arne et 

al., 2007, s. 218; Halding, Heggdal & Wahl, 2011, s. 102). 

 

Dataanalysen visar att patienter med rökningsrelaterad lungsjukdom blir fast i sina hem 

dels till följd av behovet av teknisk utrustning, men även den fysiska orkeslösheten som 

uppstår till följd av sjukdomen (Nicolson & Anderson, 2003, ss. 261-262). Just 

syrgasapparaturen framträder tydligt i flera studier som del av orsak till patienternas 

upplevelse av isolering. En liknande källa till isolering, som tas upp i Jonsdottir och 

Jonsdottir (2007, s. 299), är att vissa patienter tvingas flytta från bostäder på 

landsbygden för att komma närmare sjukvårdsinrättning eller serviceboende. Därmed 

känner de en social isolering till följd av att de bland annat inte känner någon på den 

nya platsen. 

 

 I den nya livstillvaron som uppstår till följd av lungsjukdom, uttrycker patienterna en 

känsla av ensamhet och utanförskap till den sociala tillvaro de tidigare varit en del utav 

(Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2011, s. 824). De funktionella handikappen som 

uppkommer vid lungsjukdomar påverkar patienter i hemmet. Delar av det hem 

patienterna har levt i under en längre period blir inte möjliga att ta sig till, detta på grund 

av behovet av rullstol, syrgasapparatur eller utebliven ork (Barnett, 2005, s. 809). 

Patienter undviker även att genomföra vissa fysiskt ansträngande aktiviteter, exempelvis 

att duscha eller byta kläder innan vänner kommer på besök tillföljd av den orkeslöshet 

som följer efter dessa moment. Många patienter genomför endast dessa aktiviteter 

tillsammans med hemtjänst eller nära anhörig och då när de har möjlighet till vila efteråt 

(Barnett, 2005, s. 809). Andra patienter uttrycker istället att de helt utesluter fysiska 

aktiviteter till följd av den påfrestning som följer (Barnett, 2005, s. 809). 

 

Känslan av att inte klara av att göra det som tidigare var möjligt upplevdes som 

isolerande av vissa patienter (Fraser, Kee & Minick, 2006, s. 554). Då patienter ofta ser 

sig som en börda vid deltagande till fysiska aktiviteter, avstår de ofta från dem (Ek & 

Ternestedt, 2008, s. 474). Detta ger en minskad förmåga att dela upplevelser med 

vänner och familj, vilket upplevs som en källa till ytterligare utanförskap hos 

patienterna (Nicolson & Anderson, 2003, s. 265). Dataanalysen visar på att patienter 

som inte lyckas att sluta röka upplever rökningen som ett stort hinder för social 

interaktion, vilket beror på bland annat dålig lukt och svårigheter till fysisk aktivitet. 

Patienters upplevda isolering till följd av detta medför att patienter ser tobaken som ett 

sällskap i vardagen och fortsätter därmed att röka (Jonsdottir & Jonsdottir, 2007, s.  

300). 

 

Isolering som uppstår på grund av fysiska hinder motverkas dock ofta av patienter i 

största möjliga mån. Det blir ofta patienternas kamp, mot isolationen, att själva sköta 
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egen hygien och hushållssysslor (Fraser, Kee & Minick, 2006, s. 554).  Nicolson och 

Anderson (2003, s. 262) resultat visar att patienter inte upplever att familj och vänner 

kan sätta sig in i deras situation. Barnett (2005, s. 810) hävdar dock motsatsen, och 

menar att patienterna upplever god förståelse från anhöriga. Emellertid visar studierna 

att patienter som har god familjekontakt, i mindre utsträckning upplever försämrad 

livskvalitet på grund av isolering, än de patienter som har dålig kontakt med familj och 

vänner (Barnett, 2005, s. 809; Fraser, Kee & Minick, 2006, ss. 553-555).  

  

Att vara i andnöd 

Ett sista framträdande tema i de analyserade studierna är patienters upplevelse av att 

vara i andnöd (Barnett, 2005, ss. 805-812; Chapple, Ziebland & McPherson, 2004, ss. 

1470-1473; Fraser, Kee & Minick, ss. 550-558; Nicolson & Anderson, 2003, ss. 251-

270). Patienter med framskriden rökningsrelaterad lungsjukdom upplever i stor 

utsträckning akuta fysiska- och psykiska effekter på andningsorganen orsakade av 

sjukdomen. Sjukdomens karakteristiska symtom såsom skov av ökad slemsekretion och 

obstruktivitet, genererar ångest och andra ångestliknande tillstånd. Analysen visar att 

patienter ofta sammanfattar de olika känslor som uppkommer vid andningsproblematik 

till känslan av att drunkna (Chapple, Ziebland & McPherson, 2004, s. 2). Upplevelsen 

av andnöd förstärks av att rökstoppskampanjer ofta innefattar bilder eller film på 

individer med andnöd och panik. Detta bildspråk genererar ytterligare ångest hos 

patienter drabbade av rökningsrelaterad lungsjukdom (Chapple, Ziebland & McPherson, 

2004, ss. 2-3). 

 

Patientgruppen upplever vidare stor hjälplöshet vid episoder av skov, där varken 

patienternas anhöriga eller läkemedel är tillräckliga som ångestlindring. Känslan av 

ensamhet i dessa lägen är stor, då patientgruppen ofta upplever liten insikt från 

omgivningen rörande deras tillstånd (Fraser, Kee & Minick, 2006, ss. 553-554). Samma 

studie menar dock att patienter inte beskyller anhörigas oförmåga att förstå, utan menar 

att problematiken bottnar i svårigheter att förstå de känslor som andnöd medför. Vidare 

menar Fraser, Kee och Minick (2006, s. 554) att även då omgivningen inte kan lindra 

ångest vid skov, uttrycker många patienter ett stort behov av familj, vänner och 

vårdpersonal för att känna trygghet och bättre hantera skov av andnöd. 

 

 

Dataanalysen visar vidare att det inte bara är vid skov patienter upplever ångestkänslor. 

Barnett (2005, s. 809) samt Nicolson och Anderson (2003, ss. 260-261) studier visar att 

tiden mellan skov, där patienter inte upplever akuta fysiologiska problem, är fylld med 

känslor såsom rädsla och ångest inför vetskapen om att fler skov följer. Samma studie 

visar att patientgruppen ofta upplever en känsla av oro för yttre faktorer såsom väder 

och temperatur som kan bidra till ökad frekvens av andningsproblematik. Fraser, Kee 

och Minick (2006, s. 553) studie visar vidare att patienter skapar rutiner och metoder i 

vardagen för att hantera ångestkänslor och minska risken för skov av andnöd. Vissa 

patienter finner god ångestlindring i att planera och reglera syrgasbehov vid olika 

aktiviteter, medan andra upplever god ångesthantering i att träna teknik för inhalering 

och ”läpp-andning” dagligen. Oavsett metod visar dataanalysen att patienter som 

hanterar sitt tillstånd mellan skoven på ett adekvat sätt, upplever mindre ångest i det 

akuta stadiet (Fraser, Kee & Minick, 2006, s. 555). 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Diskussionen avhandlar patienters upplevelse av att leva med rökningsrelaterad 

sjukdom och anhörigas känslor av att leva med dessa patienter. Diskussionen innehåller 

resonemang kring patienters upplevelse av skam och skuld samt hur dessa känslor 

påverkar patienterna i vardagen. Vidare kommer resultatet kring isolering och andnöd 

diskuteras utifrån patientens upplevelse, samt skillnader och likheter mellan anhörigas 

upplevelser av att leva med patienter med rökningsrelaterad sjukdom. 

 

 

 

Skuld och Skam 

 

Resultatet visar att rökande patienter med rökningsrelaterad lungsjukdom upplever 

känslor av skuld och skam. Dessa känslor är likartade och härstammar ofta från samma 

källa. I många av studierna som granskades använde patienter som intervjuats dessa 

begrepp synonymt. I resultatet har dock begreppen skuld och skam valts att separeras 

för att tydliggöra hur skuld och skam uppkommer samt vad de leder till. 

 

Begreppet skuld visar sig intressant nog oftast leda till handlingar, som antingen är 

positiva eller negativa för patienternas hälsa. Vissa patienter gjorde en stor 

livsstilsändring där de bland annat slutade röka, på grund av skuld. Andra patienter 

gjorde tvärt om och valde att röka än mer till följd av skuld. Det är dock patienterna 

själva som gör ett aktivt val till följd av skulden. För den grundutbildade sjuksköterskan 

är detta faktum intressant då det visar att viss skuld kan vara det som får patienters hälsa 

att öka. Hur sjuksköterskan kan använda skuld i sitt hälsofrämjande arbete visar dock 

inte dataanalysen. 

 

Resultatet visar vidare att patienter upplever skuld då de inte kan bidra på samma sätt i 

hushållet. Resultatet visar även att det är av stor vikt för patienterna att få bidra med den 

del av arbetet de känner att de klarar av. Intressant nog menar både Boyle (2009, s. 5) 

och Stone, Mikucki-Enyart, Middleton, Caughlin & Brown ( 2012, s. 964)  att anhöriga 

får ta över stora delar av det dagliga arbetet i hemmet. Något de upplever medför 

begränsningar dels i relationen med patienterna och dels påverkar relationen med 

vänner. Detta visar på problematiken för patienterna då de hamnar i en ”spiral” av ökad 

skuld som är svår för patienterna att ta sig ur.  

 

Stämpeln som ”rökare” patienter upplever i mötet med vårdpersonal verkar enligt 

Bailey, Montgomery och Boyles (2009, ss. 1997-1998) kvarstå trots att de slutar röka. 

Detta kan medföra att patienter som slutat röka även fortsättningsvis får skamkänslor 
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och därmed en ännu större motvillighet att söka sjukvård. Dessa fakta är intressant då 

hälso- och sjukvårdspersonal verkar vara dåliga på att berömma patienter som faktiskt 

slutat röka och därmed inte uppmuntrar till en hälsosammare livsstil. Samma studie 

visar vidare på att orsaken till patientens sjukdom ofta hänvisas till rökning oavsett hur 

mycket patienten har rökt. Vårdpersonalen frågar sällan om yrkesrelaterade orsaker till 

sjukdomen i de fall då patienten har brukat tobak (Bailey, Montgomery & Boyles, 2009, 

s. 1998). Detta framkommer som något som saknades av patienterna i de analyserade 

studierna, då många patienter anser sig varit utsatta för dålig arbetsmiljö. 

 

Patienternas upplevelse av skam vid oförmåga till att sluta röka ökar på grund av att 

anhöriga ibland ifrågasätter patienternas tobaksbruk när de lever med rökningsrelaterad 

lungsjukdom (Robinson, Bottorff, Smith & Sullivan, 2010, s. 292). Schofield, Kerr och 

Tolson (2007, ss. 1730-1731) menar att detta beror på att patienterna inte accepterar 

rökning som orsak till deras sjukdom, alternativt att de tror sig må sämre om de slutar 

bruka tobak, trots att anhöriga motsätter sig dessa argument. Detta skulle kunna 

medföra att patienter inte får det stöd i vardagen av anhöriga de behöver tillföljd av 

fortsatt tobaksbruk. Trots ovanstående studiers resultat, verkar detta inte gälla om 

anhöriga själva brukar tobak. En studie visar att de anhöriga som själva brukar tobak 

också har större förståelse för dessa argument och försöker hjälpa patienter att sluta 

bruka tobak (Robinson et al., 2010, ss. 289-290). Intressant nog verkar rökande 

patienter och rökande anhöriga uppleva liknande skamkänslor vid fortsatt tobaksbruk. 

Ändå verkar dessa anhöriga i stor grad stötta patienter i deras försök till rök-stopp. 

Skamkänslorna hos anhöriga leder dock till liknande mönster av tobaksbruk som hos 

patienterna, där de exempelvis inte röker inomhus eller byter kläder vid röklukt 

(Robinson et al., 2010, s. 291).  

 

Patienter och anhörigas känslor av skam verkar vara sammanbundna och uppkomna ur 

samma källa. Den kunskapen kan sjuksköterskan använda till att stärka både patienten 

och anhörigas dimensioner av hälsa. Sjuksköterskans kanske viktigaste område blir att 

tillse både patienter och deras anhörigas känsla av välbefinnande, då den dimensionen 

enligt Eriksson (1989, ss. 45-48) måste vara uppfylld för att uppleva hälsa. Då skam är 

nedbrytande och gör att patienter med rökningsrelaterad lungsjukdom inte konfronterar 

sitt tillstånd, är detta kanske det viktigaste området sjuksköterskan kan arbeta för att 

uppnå välbefinnande hos patienter och deras anhöriga. För att sjuksköterskan skall ha 

möjlighet att påverka välbefinnandet krävs dock en god vårdrelation (Wiklund Gustin, 

2003, s. 155). Vårdrelationen mellan patienter med rökningsrelaterad lungsjukdom och 

sjuksköterska innefattar även anhöriga, detta då analysen i arbetet tyder på att 

vårdpersonal verkar prioritera patienten till följd av kunskapsbrist angående anhörigas 

roll i hälso-arbetet. 

 

Isolering och Andnöd 

 

Patienter upplever att tillvaron förändras till följd av sjukdom där de bland annat 

beskriver hur deras egen vardag påverkas, de beskriver dock sällan hur det påverkar 

deras närmast anhöriga. Där patienter i resultatet beskriver ångest i samband med skov 

av andnöd, beskriver Boyle (2009, s. 5) att anhöriga upplever liknande känslor till följd 

av att se någon närstående ha andningsbesvär. Samma studie visar att anhöriga går med 



 14 

konstant rädsla för kommande skov, vilket även patienter gör enligt detta arbetes 

resultat. Vidare finns likheter av isolerings känslor hos både anhöriga och patient, men 

källan till dessa skiljer sig. Där patienter upplever isoleringen kopplad till själva 

sjukdomen, upplever anhörig isolering dels till följd av att de ej vågar lämna patienten 

ensam i hemmet (Boyle, 2009, s. 5), och dels till följd av att patienter inte vill ha besök i 

hemmet (Bergs, 2002, s. 617). 

 

I flertalet studier som resultatet bygger på beskriver patienter hur de tvingas avstå från 

aktiviteter till följd av orkeslöshet och medicinteknisk apparatur. Både Persson och 

Sundin (2008, s. 383) och Boyle (2009, s. 6) visar att anhöriga också upplever att de 

tvingas avstå från aktiviteter och sociala tillställningar. Detta på grund av dels rädsla för 

att patienten får ett skov av andnöd, men också för att undvika skamfyllda situationer 

för patienten. Anhöriga upplever även aktiviteter som att åka till arbetet betungande då 

patienten ofta gör sig påmind även där. Dessa data är intressanta då de tyder på att hela 

familjen till patienter, med rökningsrelaterad sjukdom, drabbas på ett liknande sätt och 

deras upplevelser av isolering och andnöd är relativt likartade. Resultatet visar vidare att 

patienter har ett stort behov av stöd från sina vänner och anhöriga för att kunna hantera 

sina sjukdomssymtom, även om patienterna upplever att anhöriga och vänner inte alltid 

förstår deras ångest. Persson och Sundin (2008, s. 383) menar dock att anhöriga 

upplever att allt handlar om patienterna. Anhöriga lägger ingen värdering i detta utan 

kostaterar bara att det blivit så. Då anhöriga till patientgruppen är viktiga i vården av 

patienterna är denna kunskap viktig. Sjuksköterskans arbete bör därför vara att vårda 

hela familjen och inte bara patienten.  

 

Anhöriga upplever att den relation som tidigare fanns i deras äktenskap eller 

samboförhållande nu har ersatts av någon form av vänskap (Bergs, 2002, s. 617). 

Avsaknaden av intim kontakt är något som de anhöriga upplever, vilket ytterligare 

isolerar patienter och anhöriga från varandra. Detta är inte en känsla som har kunnat 

identifieras hos patienterna vid dataanalysen. Det är möjligt att denna känsla inte är 

prioriterad hos patienterna, men det är även möjligt att utebliven intimkontakt med 

anhörig inte är en fråga som diskuteras med patienterna i studier eller vid besök hos 

sjukvårdspersonal. Med hjälp av denna kunskap kan sjuksköterskan eventuellt öka 

välbefinnandet hos patienter och anhöriga genom att förklara detta som ett 

förekommande problem. 

 

Slutligen verkar anhöriga och patienter uppleva liknande känslor av isolering och 

andnöd, även om de tar sig uttryck på olika sätt. Anhöriga och patienter verkar dock inte 

dela dessa känslor med varandra, här tror författarna att sjuksköterskans roll kan vara att 

sammanföra patienter och anhörigas känslor och därmed påverka det hälsofrämjande 

arbetet.  

 

Metoddiskussion  

 

Syftet med denna kandidatuppsats var att belysa hur rökande patienter upplever att leva 

med rökningsrelaterad lungsjukdom. Metoden valdes till litteraturstudie enligt Axelsson 

(2012, ss. 203-220) modell. Litteraturstudie som metod svarar väl mot detta syfte då 

ambitionsgraden ”belysa” valdes. För att ytterligare beskriva rökares upplevelse av att 
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leva med rökningsrelaterad lungsjukdom, är en empirisk studie lämpligare. Detta på 

grund av att det i nuläget finns en begränsad mängd forskning inom området. 

 

Resultatet bygger på artiklar från flertalet olika länder såsom; Island, USA, England, 

Australien och Sverige. Detta har medfört att vi varit tvungna att läsa resultatet i 

respektive artikel med hänsyn till att det kan finnas skillnader mellan de länder där 

studierna genomförts. Troligt är att all data inte är applicerbar i Sverige. 

 

Sökprocessen 

 

Då databaserna Chinal och PubMed inte har något lämpligt sökord som används 

konsekvent bland artiklarna för patienters upplevelse av rökningsrelaterad sjukdom, 

användes istället medicinska sökord. Detta i syfte att fånga upp och inte missa någon 

studie som har potential att svara mot syftet. Dock inkluderades endast artiklar med 

vårdvetenskapligt- och patientperspektiv i den efterföljande manuella urvalsprocessen.  

 

Den stora andelen artiklar ifrån den manuella sökningen beror på svårigheter att hitta 

bra sökord i ämnesordsökningen, detta är en svaghet i arbetet. Dock anser författarna att 

de artiklar som används i resultatet svarar mot syftet och dess ambitionsgrad ”belysa”.  

 

Då forskningsläget inom området är begränsat, valdes breda inklusionkriterier där 

artiklar från 2003 och framåt använts. Resultaten skiljer sig dock inte i större 

utsträckning mellan nya artiklar och de som är 10 år gamla. Barn och ungdomar under 

19 år valdes att exkluderas då arbetet valdes till att avhandla vuxna patienter. 

 

Trots att forskningsläget är begränsat valdes kvantitativa studier bort i 

ämnesordsökningen då författarna inte bedömer sig har tillräcklig kunskap och 

erfarenhet av kvantitativa studier och därmed riskera göra en feltolkning i analysen.  

Detta ses som en svaghet i arbetet.  

 

Dataanalys 

Metoden baseras på Axelsson (2012 , s. 212) analysmetod där helheter bryts ned till 

delar och sätts ihop till ny helhet. Då Axelsson (2012, ss. 212-214) menar att det är 

helheter som studeras och inte enskilda resultat eller påståenden från studier, bygger 

detta arbetet på en analys där författarna tolkar resultat utifrån aktuell forskning. Detta 

betyder att rum finns för att författarnas tidigare erfarenheter inom området kan påverka 

analysen. Axelsson (2012, ss. 203-219) berör inte problemet med författarnas 

förförståelse i en analys som till viss del bygger på tolkningar. Författarna tog därför 

eget initiativ till nedanstående arbetsprocess.  

 

För att bibehålla god validitet i arbetet gjordes analysarbetet separat till en början. Detta 

för att risken för författarna att påverka varandra minskar, samt för att säkerställa att 

relevant data inte missades i artiklarna. Endast de koder/sammanfattningarna i artiklarna 

som var lika från båda författarna inkluderades direkt i analysarbetet för att sedan lägga 

resurser på att läsa om och diskutera de koder/sammanfattningar som skiljde sig åt 
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mellan författarna. När det momentet var genomfört kastades de 

koder/sammanfattningar som inte svarade mot syftet.  

 

Författarna anser metoden att inledningsvis analysera arbetet enskilt var lämpligast då 

risk för feltolkning minskar, dock är risken med denna metod att relevant data missas.  

 

Begreppsanalyser på begreppen ”Skuld” och ”Skam” söktes fram och presenteras i 

bakgrunden då de tidigt i urvalsprocessen framkom som vanliga begrepp inom 

forskningsområdet. När detta var gjort användes dessa begrepp konsekvent i analysen. 

Detta innebär att studier som använt begreppet ”Skuld” där resultatet visar ”Skam”, 

enligt framsökta begreppsanalyser, har begreppet ”Skam” använts och tvärt om. 

 

Författarna anser att syftet besvaras i resultatet då resultatet ger en inblick i hur rökande 

patienter upplever det är att leva med rökningsrelaterad lungsjukdom. 

 

 

Vidare forskning 

 

Arbetet hoppas generera nya frågeställningar rörande: 

 

 Anhörigas roll vid vård av patienter med rökningsrelaterad lungsjukdom 

 

 Patienter och anhörigas upplevelse av en förändrad relation, tillföljd av 

rökningsrelaterad lungsjukdom 

 Vårdpersonals attityder vid vård av patienter med rökningsrelaterad 

lungsjukdom 

 

Kliniska implikationer 

 

 Då patienter med rökningsrelaterad lungsjukdom i allmänhet söker vård i ett sen 

skede till följd av skam, är det viktigt att som sjuksköterska tidigt visa ett icke-

dömande förhållningssätt i vårdrelationen. 

 

 Sjuksköterskan bör reflektera över hur känslor, uppkomna av den 

rökningsrelaterade lungsjukdomen, påverkar patienters dimensioner av hälsa. 

För att därefter ge individanpassat och målinriktat stöd. 

 

 Sjuksköterskan bör reflektera över hur sjukdomen påverkar patienters familjer 

och ge stöd till dessa i de fall de krävs, detta då patientens upplevelse av hälsa 

ofta är kopplad till familjens. 
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SLUTSATSER 

 

Att som rökare leva med en rökningsrelaterad lungsjukdom har enligt studier visa sig 

innebära en omställning av den dagliga livsföringen men även en ändring av 

känslolivet. Skuld, skam, isolering och andnöd är känslor som ofta uttalas av rökare 

med lungsjukdom. Skuld- och skamkänslor är då kopplade till hur samhällets, patienters 

sociala omgivning och patienter själva ser på sin sjukdom, och deras egen inverkan i 

uppkomsten och förloppet av den. Känslor av andnöd är däremot resultatet av 

lungsjukdomens direkta inverkan på kroppen och kommer ofta i skov. Känslor av 

isolering uppkommer däremot dels ur den fysiska påverkan lungsjukdomen har på 

patienterna, men även som ett resultat av de skamkänslor många patienter känner. 

Många patienter med bra stöd från anhöriga upplever högre nivå av hälsa än de patienter 

som saknar stöd hemifrån. Därav är det viktigt att som vårdpersonal se till hela familjen 

vid vård av patienter med rökningsrelaterad lungsjukdom. Detta för att leda till en ökad 

upplevelse av de olika hälsodimensionerna. 
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Bilaga I 

Sökprocessen: 

 

Databas Ämnesord/Sökord 

 

Avgränsning Antal 

träffar 

Artiklar 

som 

inkluderas 
Chinal “Smoking+” 

“Qualitative Studies+” 

"Lung Diseases+" 

Peer Reviewed 

>10 år 

Svensk/Engelskspråkig 

Ej barn under 19 år 

17 4 

PubMed “Attitude to Health” 

”Interviews as Topic” 

“Lung Diseases” 

“Smoking” 

Peer Reviewed 

>10 år 

Svensk/Engelskspråkig 

Ej barn under 19 år 

11 1 

Totalt   28 5 
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Bilaga II 

 
Författare/År/Land Syfte Metod Resultat 

Titel: Experiences of 

self-blame and 

stigmatisation for 

self-infliction among 

individuals living 

with COPD 

 

Författare: A-G. 

Halding, K. Heggdal 

och A. Wahl. 

Tidsskrift: 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences. 

Årtal: 2010 

Land: Norge 

Att försöka förstå 

hur patienter med 

KOL erfar det 

dagliga livet med 

fokus på 

tobakskontroll 

Longitudinell och 

beskrivande.  

Kvalitativa 

intervjuer an tretton 

män och fem 

kvinnor med KOL. 

Data analyserades 

med kvalitativ 

innehållsanalys, i 

syfte att hitta 

essensen.  

Det primära 

resultatet var 

upplevelsen att 

exkluderas ur det 

friska samhället, 

detta till följd av 

stigmatiseringen av 

KOL som en 

självförvållad 

sjukdom.  

Deltagarna saknade 

socialt stöd vilket 

medförde ett ökat 

sjukdomslidande. 

Titel: COPD 

patients´perspectives 

at the time of 

diagnosis: a 

qualitative study 

  

Författare: Arne, 

Emtner, Janson, 

Wilde-Larsson 

Tidsskrift: Primary 

Care Respiratory 

Journal 

Årtal: 2007 

Land: Sverige 

Att förstå 

patientens 

perspektiv vid 

KOL diagnos 

Grounded theory, 

Kvalitativ studie, 

Tio patienter med 

nydiagnostiserad 

KOL, eller med 

misstänkt KOL 

intervjuades.  

Artikeln visar på en 

kärnkategori; 

Resultatet av 

rökning och 

huvudkategorier; 

skam, uppkomst av 

symtom, 

anpassning, 

reflektion och 

handling. 

Begränsning i 

fysisk kapacitet var 

huvudindikator för 

att utveckla 

sjukdomen. Att få 

en diagnos var av 

största vikt för 

patienten. 

Titel: Living with 

COPD insiders 

perspectives 

Författare: D. 

Fraser, C. Kee, P. 

Minick 

Tidsskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing 

Årtal: 2006 

Syftar till att 

erhålla förståelse 

för patienter med 

KOL och deras 

livserfarenhet 

 

 

Hermeneutisk - 

fenomenologisk 

studie, Intervjuer 

med 10 äldre 

patienter som deltog 

i ett lung-rehab 

program. 

Tre huvudteman 

framkommer i 

resultatet; Veta vad 

som fungerar, att 

hålla sig kvar… 

knappt och tappa 

kontrollen – återfå 

kontrollen. Effekten 

av dyspné hos 

deltagaren och 
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Land: USA deras mest effektiva 

metod att hantera 

denna.  

Titel: Stigma, shame 

and blame 

experienced by 

batients with 

lungcancer: 

qualitative study 

Författare:A. 

Chapple, S. 

Ziebland, A. 

McPherson 

Tidsskrift: British 

Medical Journal 

Årtal: 2004 

Land: Storbritannien 

Att utifrån 

narrativa intervjuer 

utforska patientens 

erfarenheter och 

uppfattning av 

stigma. 

 

 

Kvalitativ – 

Intervjuer med 45 

personer runt om i 

England i syfte att 

utforska deras 

erfarenheter och 

uppfattning av 

stigma, relaterat till 

deras 

sjukdomstillstånd. 

Materialet, från 

intervjuer, 

transkriberades och 

skickades till 

deltagaren för 

kontroll. 

 

 

 

Patienterna 

upplevde samma 

typ av stigma 

relaterat till 

cancersjukdomen 

likt andra 

cancerpatienter. 

Dock upplevde dem  

sig särskilt 

stigmatiserade 

relaterat till att ha 

rökt eller inte till 

följd av 

sjukdomens starka 

koppling till 

rökning. Många 

patienter kände sig 

felaktigt utpekade 

då de inte rökt på 

många år eller 

aldrig hade rökt. 

 

Titel: The 

experience of 

women with 

advanced COPD 

Författare: 

Jonsdittir, R, 

Jonsdottir, H.  

Tidsskrift: 

Scandinavian Journal 

of Caring Science 

Årtal: 2007 

Land:Island 

Studien 

fokuserarop 

kvinnor med KOL 

som flera gånger 

återfallit i rökning 

och nyligen varit 

inlagda till följd av 

dyspné. 

 

 

 

Tolkande 

fenomenologi med 

huvudmål att förstå 

hur det är att vara 

kvinna och återfalla 

i tobaksbruk efter 

försök till avbrott. 

Deltagarna 

rekryterades från ett 

sjukhus. Sju 

kvinnor i åldern 47-

65 deltog efter 

urvalsprocess. 

Sex teman framstod 

ur intervjuerna. 

Med ett tema som 

huvudtema; Att 

vara fast I ett 

spindelnät. De 

andra temana var; 

omständigheter till 

återfall, skam, 

ursäkten, 

ambivalens och 

ofullbordade försök 

att sluta. 

Titel: Smoking in 

COPD: A need of 

the taken-for-granted 

body  

Författare:  

Gullick, J. 

Stainton, M. 

Tidsskrift: Journal 

of Smoking 

Cessation 

Studien söker 

förståelse av 

erfarenheterna av 

rökande patienter 

med KOL 

Fenomenologisk. 29 

individer fans I 

urvalsgruppen. 15 

rekryterades. Alla 

var tidigare rökare. 

Därtill intervjuades 

14 anhöriga. Data 

samlades in från 58 

intervjuer. Dessa 

var 

Studien 

understryker vikten 

av ”rätt ord vid rätt 

tillfälle” i syfte att 

hjälpa till vid 

rökprevention. 
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Årtal: 2006 

Land: Australien 

semistrukturerade.   

 

 

Titel: It’s not worth 

stopping nom: why 

do smokers with 

COPD continue to 

smoke? 

Författare: 

Wilson, J. 

Elborn, J. 

Fitzimons, D. 

Tidsskrift: Journal 

of Clinical Nursing 

Årtal: 2010 

Land: Nordirland 

 

Söker erfarenheter 

hos patienter med 

KOL som har 

erhållit hjälp att 

sluta röka 

 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer till följd 

av en randomiserad 

kontrollerad studie. 

Sex deltagare ur den 

tidigare studien 

intervjuades då de 

varit oförmögna att 

sluta röka. 

 

 

 

Sex teman 

identifierades som 

typifierade 

patientens 

beteende; för sent 

att sluta, hitta 

motivation, skuld 

över fortsatt 

tobaksbruk, 

förhandlade, 

behovet av att sluta 

och reducerad 

livskvalité.  

Titel: Quality of life, 

distress and self-

esteem: A focus 

group study of 

people with chronic 

bronchitis. 

 

Författare: 

Nicolson, P. 

Anderson, A. 

Tidsskrift: 

Årtal: 2003 

Land: Storbritannien 

Att diskutera 

erfarenheter av 

kronisk bronkit i 

relation till 

kroppen utifrån 

intervjugruppen. 

 

 

 

 

Narrativ 

Deltagare har 

rekryterats utifrån 4 

kriterier. 

Reksyteringen 

skedde till 4 stycken 

focusgrupper med 5 

deltagare i vardera.  

Av dessa var tio 

män och 10 var 

kvinnor.  

 

 

 

Resultatet redovisas 

med hjälp av 

extrakt ur 

intervjuerna 

genomförda i 

focusgrupperna.  

Totalt framkommer 

tre tydliga teman ur 

grupperna; fysiska 

effekter av 

sjukdomen, 

effekten av 

sjukdomen på 

familj och sociala 

relationer, 

emotionella 

reaktioner, 

livsavbrott och 

självförtroende.  

Titel: Attributions of 

lung cancer: My own 

illness is hardly 

caused by smoking.  

Författare: 

Salander, P. 

Tidsskrift: Wiley 

InterScience 

Årtal: 2007 

Land: Sverige 

Studien syftar till 

att komplettera 

tidigare 

kvantitativa studier 

med patientens bild 

av vad som bidrog 

till deras 

lungcancer. 

23 patienter som 

deltagit i en större 

studie inbjöds att 

delta i denna 

studien. 

Intervjuerna var 

tematiskt 

strukturerade och 

innehåll följande 

teman; erfarenheter 

av den medicinska 

vården, kunskaper 

och idéer om 

Resultatet visar att 

patienterna i stor 

utsträckning 

erkände rökning 

som orsaken till 

deras 

sjukdomstillstånd 

och att majoriteten 

av dessa 

vidmakthöll 

rökning som orsak 

vid senare 

intervjuer. 
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sjukdomen och 

livsutsikter och 

plandering inför 

framtiden. 

Titel: “This is your 

own doing” – An 

addiction narrative 

of smoking relapse 

in women with 

COPD. 

Författare:  

Jónsdóttir, R. 

Jónsdóttir. H. 

Tidsskrift: Vård i 

Norden. 

Årtal: 2011 

Land: Island. 

Studien utgår från 

frågan; vad är 

erfarenheten av 

kvinnor med 

avancerad KOL 

som fortsätter att 

röka trotts flera 

försök till 

rökavbrott? 

Tolkande 

fenomenologi med 

en narrativ 

beskrivning. Sju 

kvinnor som haft 

KOL i tio år eller 

mer. I åldrarna 47-

65 deltog i studien. 

Deltagarna 

genomförde två 

intervjuer var.  

Resultatet belyser 

en kvinnas liv, då 

hon kämpar med 

KOL och med 

återkommande 

försök att sluta 

röka. Trotts att 

sjukdomen var 

påfrestande 

upplevde hon sig 

oförmögen att 

exkludera 

cigaretten och såg 

den i perioder som 

sin ända vän. 

Titel: Chronic 

obstructive 

pulmonary disease: a 

phenomenological 

study of patients’ 

experiences. 

Författare:  

Barnett, M. 

Tidsskrift: Journal 

of Clinical Nursing. 

Årtal: 2004 

Land: Storbritannien 

Syftet med studien 

är att utforska 

erfarenheter av att 

leva med KOL 

genom att 

undersöka det 

subjektiva 

fenomen, såsom 

det visar sig för 

patienten. 

Genom 

fenomenologisk 

metod erhölls data 

från tio deltagare 

som deltagit i 

ostrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna syftade 

till att fånga 

detaljerade 

erfarenheter 

ordagrant. Analysen 

syftade till att fånga 

gemensamma 

teman. 

Författaren 

beskriver i 

resultatet att 

deltagarna 

upplever; 

andfåddhet som 

medför ångest, 

panik och rädsla. 

Deltagarna kände 

sig frustrerade och 

trötta till följd av 

dyspne. Vidare 

upplevde dem 

minskad social 

interaktion som 

medförde ett ökat 

lidande. Trotts allt 

detta beskriver 

hälften av 

deltagarna att dem 

har ett relativt gott 

liv. 
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Titel:Living with 

chronic obstructive 

pulmonary disease at 

the end of life: a 

phenomenological 

study. 

Författare: 

Ek, K. 

Ternestedt, B-M. 

Tidsskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing. 

Årtal: 2008 

Land: Sverige. 

Studien syftar till 

att beskriva 

essensen bakom 

den levda 

erfarenheten av att 

leva med KOL i en 

palliativ fas.  

Data samlades 

genom kvalitativa 

intervjuer 

genomförda med 

åtta deltagare under 

en period av två 

månader. 

Patienterna 

rekryterades från 

två kliniker för 

lungsjukvård i 

västra Sverige. En 

fenomenologisk 

metod användes för 

att analysera 

insamlad data.  

Resultatet beskriver 

de fysiska 

begränsningar som 

bidrar till sociala 

hinder. Det dagliga 

pendlandet mellan 

att se livet som 

meningsfult och 

utan mening. En 

känsla av 

deltagande och en 

känsla att livet är 

meningsfullt gav 

individen energi 

och en strävan att 

fortsätta leva. 

 

 

 


