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Sammanfattning 
Bakgrund 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom orsakas ofta av rökning, vilket anses av de flesta vara en 

självförvållad sjukdom. Konsekvenserna av detta blir att patienter med KOL ofta upplever skuld 

och skamkänslor.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva patienters erfarenhet av skuld och skam vid 

kronisk obstruktiv lungsjukdom.  

Metod 

I litteraturstudien granskades åtta vetenskapliga artiklar för att få en kunskap om patienternas 

känslor kring sin sjukdom. Innehållsanalys användes med ett deduktivt förhållningssätt där data 

bearbetades för att identifiera mönster och teman. 

Resultat  

Två huvudkategorier; skuld och skam var från början definierade och under analysen 

identifierades en tredje; stigmatisering. Dessa kunde senare delas in i tre olika nivåer; individ, 

familj/omgivning och sjukvård.  

Konklusion 

Denna studie ger sjuksköterskan en bättre förståelse för vilka känslor som kan uppstå vid en ofta 

självförvållad sjukdom som KOL. Den visar också vikten av att möta patienterna med empati, 

respekt och höja deras känsla av värdighet och moral. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: chronic obstructive pulmonary disease, guilt, shame, life experience och smoking. 
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Inledning 
 
”Cigaretterna låg framme på bordet efter han gått och utan att tänka efter sträcker jag mig fram 
efter dem. Innerst inne vet jag att jag inte borde, att det är dumt. Jag vet att jag har KOL och att 
jag äntligen lyckats sluta röka. Min läkare har sagt att jag absolut inte får röka. Det har gått flera 
veckor nu och jag är så stolt över mig själv och luktar så mycket bättre gör jag också.  
Med en stadig hand för jag cigaretten till munnen och tänder den. Jag drar in röken djupt. Jag 
börjar hosta, ändå drar jag in röken igen och hostar ännu mer. Fördömda lungor, inte ska de 
svika mig nu? Jag vill så gärna röka och jag tänker inte ge mig! Hostan måste väl ändå ge med 
sig. Som jag trodde, hostan avtar successivt. Jag håller på att vinna!  
Tillslut är paketet tomt men jag vill inte sluta nu. Jag vill röka mer. Jag drar mig till minnes att 
det finns ett paket undangömt någonstans i lägenheten och jag börjar ivrigt leta efter det. 
 
Två tomma paket ligger nu framför mig på bordet. Jag mår illa, skakar och känner mig förgiftad. 
Det är lika bra att gå att lägga sig. 
Nästa morgon, efter denna ödesdigra natt, vaknar jag och minns vad jag gjort. Det första som 
sköljer över mig är ilska. Ilska och skam. Jag är arg för att jag är en sådan vekling men mest av 
allt så skäms jag. Ingen ska få veta detta, absolut ingen. Detta ska förbli min och cigaretternas 
hemlighet”.  
 
Källa: Fri tolkning från Jonsdottir & Jonsdottir (2011). 
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Bakgrund 

Sjukdomen och dess symtom 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är historiskt sett ett mycket ungt begrepp. Sjukdomen 
uppmärksammades inte av forskarna förrän så sent som på slutet av 50-talet. London drabbades 
då av en katastrof av rök och dimma som orsakade flera tusen döda. Det visade sig att den 
gemensamma faktorn var att de alla drabbats av en kronisk form av bronkit. Den intensiva 
forskning som följde lade sedan grunden för dagens epidemiologiska och medicinska kunskaper 
om KOL (Lundbäck, 2006). 
 
KOL är ett sjukdomstillstånd där luftvägarna drabbas av obstruktivitet som inte är reversibel. 
Initialt drabbas små bronker av en kronisk inflammation. Successivt sker en destruktion av 
lungvävnadens elasticitet och stora emfysemblåsor bildas (Strang, 2012).  
 
KOL diagnostiseras med hjälp av spirometri. Den farmakologiska behandlingen är 
bronkdilaterande läkemedel, glukokortikoider, inhalationsläkemedel och en del patienter är 
periodvis i behov av syrgas (Almås, Ronningen & Wilberg, 2002).  
 
Med tiden drabbas patienter med KOL av andnöd vid ansträngning och får en minskad 
arbetstolerans. Symtom som hosta och slemproduktion förekommer också. Sekundära problem 
som avmagring, trötthet, medicinbiverkningar, oro, nedstämdhet och social isolering kan 
tillkomma (Engström & Tunsäter, 2006). 
 
Enligt Hansson (2006) kan svår KOL leda till en ond cirkel där patienten löper stor risk att 
drabbas av depression. Patienter med depression misslyckas oftare att sluta röka. Vid lindrig eller 
måttlig KOL är ökad oro och ångest vanligast. 

Epidemiologisk fakta 
Den fjärde ledande dödsorsaken i världen anses idag av WHO (2004) vara KOL och är den 
största kroniska dödsorsaken hos människor. WHO (2004) uppskattade 2004 att 64 miljoner 
människor världen över var diagnostiserade med KOL. Enligt Strang (2012) misstänks 400 000- 
700 000 människor lida av KOL och årligen dör 2500 i Sverige av sjukdomen. Skoogh & 
Larsson (2006) menar att under de närmaste decennierna kommer Sverige såväl som övriga 
Europa få brottas med en mångfacetterad KOL-problematik som kommer öka mest bland 
kvinnor. Enligt Jonsdottir & Jonsdottir (2007) är antalet kvinnor som börjar röka fler än män. De 
har även större svårigheter att sluta röka och har fler återfall efter försök att sluta röka. De är 
även känsligare för de skador som rökningen kan ge.  
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Orsaker till KOL 
Den dominerande orsaken till KOL är enligt Larsson och Gilljam (2006) tobaksrökning. Larsson 
(2006) anser även att till sidan av åldern och rökning så är luftföroreningar av olika slag 
riskfaktorer för uppkomsten av KOL. Det finns en klar ärftlighet både socialt och genetiskt för 
tobaksberoende. Många patienter med KOL röker fortfarande och känner sig ofta provocerade att 
sluta röka och tycker sig inte bli förstådda. Många är fyllda av skuldkänslor för sitt beroende. De 
flesta som blir rökare börjar innan 18 års ålder, då man ännu är en omyndig person som fattar 
detta livsavgörande beslut. Efter att ha mognat för att fatta vuxna beslut så har beroendet tagit 
överhand. En patient med ett beroende är ofta inte mottaglig för förnuftsargument, det är inte 
logiken som styr utan beroendet och känslorna.  
 
Med tanke på rökningen som huvudorsak kan personer med KOL riskera att känna skam i 
sociala sammanhang. Att drabbas av andnöd eller en störande hosta kan vara pinsamt för 
individen. Att få använda inhalationer eller extra syrgas kan ge den drabbade en känsla av att 
vara annorlunda. Detta kan ha en djup inverkan på personer med KOL och skammen kan leda till 
depression och social isolering (Berger, Kapella & Larson, 2010). 

Skuld och skam 
- Både skuld och skam är båda olustkänslor som involverar negativ självvärdering. 

(Niedenthal, Tangney & Gavanski, 1994). 
 
Skuld 
Skuldkänslor innebär en oro över ett specifikt beteende eller händelse. Den ”skyldiga” personen 
konsumeras då av tanken på att den gjort någonting fel eller misslyckats med att göra någonting 
bra. Skuld kännetecknas av känslor av ånger över något som gjorts (Niedenthal, Tangney & 
Gavanski, 1994). 
 
När det talas om skuld kan begreppet ”existentiell skuld” användas och det handlar om synden i 
det vi gjort, tankar vi haft, ord vi sagt eller gärningar som gjorts. Vad blev det av det hela? Hur 
förvaltade jag min tid på jorden? Det var mitt liv och nu är det försent. Sådana här tankar skapar 
skuld och en ångest föds för det man gjort och inte gjort (Krook, 2010). 
 
Skam 
Skam innebär en utvärdering av jaget. När en människa upplever skam känner de sig som en 
dålig person och att deras jag har vanärats eller blivit förödmjukat. Skam är en överväldigande 
känsla som karaktäriseras av att känna sig ”liten” och värdelös i ögonen både på sig själv och av 
andra. Med skammen följer en känsla av att vilja gömma sig eller fly från situationen man 
befinner sig i (Niedenthal, Tangney & Gavanski, 1994). 
 
Existentialisten Jean-Paul Sartre talar om den ”Andres blick” och hur människan grubblar över 
hur andra uppfattar oss. Det är först vid mötet med den ”Andres blick” som skammen uppstår. 
Han menar att människan på en fundamental nivå upptas av tankar om hur vi värderas utifrån 
och att detta markerar vårt värde. Det kan vara svårt att ta sig ur känslan av att inte duga hos 
andra och ”kritiska blickar” kan lätt uppfattas så som på allmänna platser, inom familjen och 
bland vänner (Nyström, 2009). 
 
Omvårdnadsteoretikern Jane Watson har utvecklat en teori som man kan tillämpa för att 
motverka skuld och skam. Hon baserar sin teori på fenomenologi och existentialism där teorin 
bygger på mänsklig omsorg. Interventionerna bygger på en mänsklig omsorgsprocess mellan 
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sjuksköterska och patient. Mänsklig omsorg fodrar kunskap om beteende och mänskliga svar på 
hälsoproblemen. Att ha kunskap och förståelse för individens behov och hur man svarar på 
dessa. Se patientens styrka och begränsningar, hur man tröstar, visar medkänsla och empati. 
Processen innefattar en syn på moraliskt ideal med avsikt att bevara det mänskliga. Detta leder 
till en positiv utveckling för den andres välbefinnande (Watson, 1993). 
 

Mötet med patienten 
Att man som sjuksköterska möter lidande människor är oundvikligt. Det handlar om att möta 
patienten och inte bara vårda dess symtom. Lidandet kan handla om att se tillbaks på det man 
gjort, men även på det man inte gjort och kanske aldrig kommer att få göra. Det kan uppstå 
bitterhet över förlorade möjligheter och skuld och skam över det liv man levt. I en vårdsituation 
kan det ta sig uttryck över att patienten har svårt att acceptera det som är eller genom ett behov 
av att prata (Wiklund, 2009).   
 
Enligt Nyström (2009) behöver sjuksköterskan medicinska kunskaper och ha kännedom om hur 
omvårdnaden kan anpassas till individen och dennes behov.  Även en djup förankrad kunskap 
om innebörden i begreppen helhetssyn, integritet, autonomi, delaktighet och vårdrelation behövs. 
Där är även dialogen central när man möter patienter som upplever skuld och skam. 
 
Enligt Almås, Ronningen och Wiberg (2002) är ett professionellt förhållningssätt ett viktigt 
verktyg i mötet med rökande lungpatienter. Sjuksköterskan måste vara medveten om att den 
egna hållningen lyser igenom i hennes uppträdande och att det hon känner utstrålas när hon 
informerar patienten. Skuld och skam kan uppstå hos patienten om sjuksköterskan visar irritation 
över att lägga tid på någon som själv förvållat sin sjukdom genom ett livslångt rökande. 
Patienten märker även om sjuksköterskan anser att man bör sluta röka.  
Enligt Larsson och Gilljam (2006) är det som sjuksköterska viktigt att visa att man är på 
patientens sida, att man är en partner som vill stödja och hjälpa. Tobaksberoende är ett 
svårbehandlat tillstånd men med empati, kunskap, tålamod och rätt farmakologisk behandling 
kan många botas. 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2012) menar att en av målsättningarna i en omvårdnadsrelation är 
att balansera maktförhållandet så att patienten känner trygghet och upplever respekt och 
välbefinnande. Mötet mellan patient och vårdare ska bli ett möte där verklighet delas, förståelse 
och ömsesidig respekt uppstår. Det är viktigt att sjuksköterskan reflekterar över människors 
ömsesidiga beroende av varandra och olika aspekter av makt. Patienten är i en beroendeställning 
där sjuksköterskan inte bara har inflytande över vården utan också över patientens förståelse av 
sin situation och sig själv. Sjuksköterskan ska lindra lidande som kan härröra till patients hela 
livssituation. Ett lidande kan uppstå genom kränkning. Sjuksköterskan måste bekräfta detta så 
denne kan försonas med lidandet och förstå sin situation på ett nytt sätt. Att visa respekt för 
patientens värdighet är betydelsefullt i mötet där det inte enbart handlar om att utbyta 
information utan att visa omtanke för den sjuke.  
 
Enligt Larsson och Gilljam (2006) är sjuksköterskans inledande samtal med KOL-patienten en 
central betydelse för att rökstoppet ska kunna ske. Eldh (2009) förklarar begreppet empowerment 
där sjuksköterskan stärker patientens kraft genom att bejaka den auktoritet som patienten besitter 
i form av kunskap om och erfarenhet av sig själv; sina symtom, sin sjukdom och sin egen 
livssituation. Det behövs ett ömsesidigt förhållningssätt för att empowerment ska uppstå. 
Patienten behöver utrymme i mötet med sjuksköterskan så det uppstår ett utbyte avseende 
kunskap mellan parterna. Empowerment uppstår också då patienten får vara delaktig i vården, 
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det kan handla om att medverka i egenvård och behandling efter det erfarenheter och 
livssituation beaktats.  
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL,SFS 1982:763), 2 §, fastställs att målet för hälso- och sjukvård 
är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den ska ges med respekt för 
alla människors lika värde och den enskilde människans värdighet. HSL (SFS 1982:763), 3 § 
säger också att vården ska byggas på respekt för människors självbestämmande och integritet. 
 

Problemformulering 
Att känna skuld och skam inför att själv ha förvållat sin sjukdom är ett lidande hos många 
patienter med KOL. Den största faktorn till att utveckla KOL är rökning och den främsta orsaken 
till att dessa känslor kan uppstå. Som sjuksköterska behöver man ha kunskap om vilka känslor 
som kan förekomma hos patienter med KOL. Att man genom ett professionellt bemötande visar 
förståelse, empati och lägger eventuella egna värderingar åt sidan. Målet är att öka patientens 
välbefinnande och moral. Ett problem som kan uppstå är om sjuksköterskans möte med patienten 
resulterar i ökade skuldkänslor för att man visat bristande respekt och kunskap av känslor hos 
patienter med KOL.  Därför är det viktigt för sjuksköterskan att känna till detta för att förstå 
patienternas erfarenheter av skuld och skam.  
 

Syfte 
Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av att känna skuld och skam vid kronisk obstruktiv 
lungsjukdom. 
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Metod 
 
Metoden som använts är en litteraturstudie med systematisk sökning som enligt Forsberg och 
Wengström (2008) innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen 
inom ett valt ämne. Se figur 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

Figur 1. Metod vid litteratursökning: Fri tolkning från Forsberg och Wengström (2008). 

 

Datainsamling 
Databaserna som användes var PsycINFO, Cinahl och Pub Med. PsycINFO är en bred databas 
som används vid psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad och Cinahl är en databas 
som används ofta för att söka omvårdnadsforskning. PubMed är en bred databas som täcker 
områden inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). 
I PsycINFO valdes sökorden chronic obstructive pulmonary disease, blame, guilt, shame och 
cigarett smoking och de söktes fram i Thesaurus. Sökord som valdes i Cinahl var ”pulmonary 
disease, chronic obstructive”, life experience och smoking och de söktes fram i CinahlHeadings.  
Sökorden i Cinahl var inte samma som de som användes i PsycINFO därför att de resulterade i 
dubbletter och nya sökord var tvungna att användas för att finna fler artiklar. 
Sökning gjordes även i PubMed med sökorden ”pulmonary disease, chronic obstructive”,guilt, 
shame och smoking efter att de kontrollerats i Mesh, detta resulterade även det i dubbletter av 
tidigare funna artiklar och ingen ny artikel hittades. Först söktes på de enskilda orden som gav 
för många träffar därför valdes det att inte läsa titlarna. För att få ett smalare resultat användes 
”AND” för att kombinera sökorden två och två eller tre och tre. För att försöka finna fler artiklar 
av det specifika intresseområdet kompletterades sökningen av en manuell sökning i lästa 
referenslistor (William & Stoltz, 2002). Detta resulterade i en ny artikel.  Se bilaga 2 sökmatris. 

Steg 1 

Formulerade en 

frågeställning.  

 

 

 

 

 

Steg 2 

Identifierade 

sökord, valde 

relevanta 

databaser. 

Steg 3 

Sökte i databaser 
och relevanta titlar 

letades fram. 

Steg 4 

Abstrakt som ansågs 
motsvara syftet lästes. 
 

Steg 5 

Läste artiklarna i sin 

helhet och en 

kvalitetsvärdering 
gjordes. 

Studier som inte 
motsvarade syftet 
valdes bort. 

Litteraturstudien 
påbörjades. 
 

En manuell sökning gjordes ur 

referenslistor och titlar som 

motsvarde syftet lästes 

(William & Stoltz, 2002). 
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Urval 
Inklusionskriterierna som användes var peer-reviewed, engelska och vuxna. I databaserna 
tidsbegränsades artiklarna från 2002-2012. Exklusionskriterier var review-artiklar och artiklar 
äldre än tio år.  
I urval ett lästes 113 titlar och 104 föll bort då de inte ansågs svara på studien syfte. I urval två 
lästes nio abstracts som ansågs motsvara studiens syfte och två av dessa föll bort. Till urval tre 
valdes sju artiklar som motsvarade syftet och dessa granskades enligt Forsberg och Wengströms 
(2008) checklista för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Inga av dessa sju artiklar föll bort då de 
uppfyllde granskningsmallens vetenskapliga kriterier. Den manuella sökning som gjordes vid ett 
senare tillfälle resulterade i en ny artikel som också granskades enligt ovan nämnd procedur. Det 
blev totalt åtta artiklar som fick ingå i denna studie. Se bilaga 1 artikelmatris. 

Databearbetning  
En innehållsanalys med deduktivt förhållningssätt användes och under analysens gång fick den 
även en induktiv inriktning då nya fynd kunde identifieras (Forsberg & Wengström, 2008). 
Artiklarna lästes av båda författarna och resultatet översattes till svenska. För att lättare kunna 
analysera artiklarna numrerades de från ett till sju. Resultatet lästes tillsammans av båda 
författarna och det som motsvarade studiens syfte ströks under. Meningsbärande enheter som var 
relevant för syftet plockades ut och skrevs ned på lappar som numrerades med motsvarande 
artikels nummer. Lapparna lades ut på ett bord under vilken huvudkategori de tillhörde. De två 
huvudkategorierna var skuld och skam som kunde delas in i nivåerna individ, familj/omgivning 
och sjukvård. En ny kategori som identifierades var stigmatisering som även denna kunde delas 
in i de tre olika nivåerna. Artikeln från den manuella sökningen analyserades vid ett senare 
tillfälle och lades då till resultatet.  

Etisk övervägande 
Författarna utgick från de etiska aspekter där Forsbeg och Wengström (2008) menar att 
litteraturstudier bör innehålla artiklar som fått ett godkännande av en etisk kommitté eller där 
noggranna etiska överväganden gjorts. Fusk och ohederlighet får inte förekomma. Författarna 
utgick även från principen, att det är oetiskt att endast presentera de artiklar som stödjer 
författarnas egna åsikter. 

Resultat 
Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenhet av att känna skuld och skam vid kronisk 
obstruktiv lungsjukdom. Resultatet bygger på åtta vetenskapliga artiklar och presenteras nedan i 
tre huvudkategorier; känslan av skuld, skam och stigmatisering. 

Känslan av skuld 
Individ  
Den självförvållade sjukdom som orsakats av rökning gav känslor av skuld. Enligt individens 
egna rökvanor som var starkt associerad till sjukdomen var den främsta orsaken till oro och de 
kände att de levde i skuggan av döden på grund av sin KOL (Lindqvist & Hallberg, 2010).   
Lidandet av att leva med en självförvållad sjukdom grundar sig i att sjukdomen orsakats av 
individens eget beteende (Lindqvist & Hallberg, 2010; Berger, Kapella & Larson, 2010).   
Individen lägger skulden på sig själv och anser sig inte ha rätt att klaga över sin sjukdom därför 
att den orsakats av nuvarande eller tidigare rökvanor. Känslan av skuld är vanlig och relaterad 
till tankar av att ha gjort någonting som inte skulle ha gjorts. Det uppstod en kamp mellan 
individens ego och moraliska värderingar, vad är rätt och vad är fel? Att inte ha tagit ansvar och 
sett konsekvenserna av sitt rökande gav skuldkänslor (Lindqvist & Hallberg, 2010).   
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Många av deltagarna trodde att deras ohälsa var självförvållad på grund av rökningen. De 
uttryckte upprepade gånger känslor av skuld angående sin hälsa. Deras fortsatta rökbeteende 
resulterade i en cykel av skuld, minskad självkänsla och minskat självförtroende vilket i sin tur 
gjorde det svårt för dem att försöka eller lyckas med att permanent sluta röka (Wilson, Elborn & 
Fitzsimons, 2010).  
Enligt Plaufcan, Wamboldt och Holm (2012) kände de som var nuvarande rökare mer skuld än 
de som slutat. 
En av deltagarna beskrev cigaretternas beroendeframkallande egenskaper som något som 
mildrade känslan av skuld (Berger, Kapella & Larson, 2010).   
Ständigt negativa känslor kopplat till rökning och skuld blev en börda i deltagrnas liv (Halding, 
Heggdal & Wahl, 2011). 
 
Familj/Omgivning  
Tankar väcktes också om att de med sin sjukdom blivit en börda för sin familj och för samhället 
(Lindqvist & Hallberg, 2010).   
De som drabbats av KOL kände sig skuldbelagda av människorna i sin närmsta umgängeskrets 
på grund av deras uppfattning om att KOL är en sjukdom relaterad till rökning.  
Samhällets ensidiga syn på sjukdomen förstärkte möjligheten att skuldbelägga sig själva och 
orsakade dem en smärtsam stress (Halding, Heggdal & Wahl, 2011). 
På ett eller annat sätt var skuld en gemensam faktor. Omgivningen fokuserade endast på 
rökningen och detta ledde till skuldkänslor och även efter att de avslöjat sin sjukdom var 
omgivningen snabba med att påpeka att skulden låg i att de hade rökt (Berger, Kapella & Larson, 
2010).  
Enligt Plaufcan, Wamboldt och Holm (2012) visade det sig att om deltagarna upplevde sig mer 
skuldbelagda av sina familjemedlemmar så ökade detta på deras känsla av skuld.  
 
Sjukvård 
Möten med sjukvården ledde ofta till att individerna upplevde att de inte fick något stöd och 
detta genererade i känslan av misstrohet och skuld. Sjukvårdspersonal var de som mest betonade 
patienternas rökning under olika konsultationsmöten och detta sågs av deltagarna som en brist på 
empati. En av patienterna påpekade att dessa möten gav ökade skuldkänslor. Vid mötena med 
läkaren fanns ett behov av att få reflektera över andra orsaker till sin sjukdom, men detta 
upplevdes svårt då det fokuserades mest på rökningen. Dessa icke-stödjande möten hämmade 
patienternas coping-strategier gällande att hantera sin skuld och de kände sig skuldbelagda av 
sjukvårdspersonal på grund av deras uppfattning om att KOL var en sjukdom relaterad till 
rökning (Halding, Heggdal & Wahl, 2011).  
KOL-patienterna hade svårt att ta emot den sluta-röka hjälp de blev erbjudna från sjukvården. De 
ansåg att det stöd och den hjälp som fanns inte passade dem (Wilson, Elborn & Fitzsimons, 
2010). 
Berger, Kapella och Larsson (2010) beskrev hur patienternas integrering med vårdpersonalen 
oväntat förstärkte känslan av skuld. I studien beskrev en av deltagarna hur mötet med 
sjukvårdspersonalen traumatiserat honom efter ett besök på akuten. Där blev han tillsagd att han 
var tvungen att träffa sin egen läkare när han kommit hem, det var den läkaren som tidigare sagt 
åt honom att han inte fick komma tillbaks förrän han slutat röka. En sjuksköterska som var 
mycket otrevlig i sitt bemötande, påpekade även att han var tvungen att sluta röka på grund av 
hans emfysem. Den upplevda skammen patienten kände bekräftades av hennes ord.  
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Känslan av skam 
Individ  
Skam och dålig självkänsla belystes i en av studierna hos kvinnor relaterat till oförmågan att 
sluta röka. Det faktum att de inte kunde sluta röka även fast de hade en rök-relaterad sjukdom 
var mer än de kunde hantera. De hade svårt att prata om det och försökte ofta vända samtalet till 
ett annat ämne (Jonsdottir & Jonsdottir, 2007).  
Individerna anklagade sig själva för att ha rökt och inte insett riskerna med detta och den 
bristande förmågan att kunnat sluta. De såg på sig själva med självkritisk och dömande blick. 
Deras respekt för sig själva blev negativt påverkad. Insikten av att KOL är en obotlig sjukdom 
var något de var tvungna att leva med resten av livet (Lindqvist & Hallberg, 2010). 
 
Familj/Omgivning  
Några av kvinnorna i studien av Jonsdottir och Jonsdottir (2007) berättade att de var besatta av 
röklukten och försökte oftast dölja den inför andra. Lukten orsakade en stor börda för dem och 
de ansåg att lukten drog folks uppmärksamhet till deras svaghet. De upplevde sig själva som 
stinkande och illaluktande varelser. Lukten exponerade dem också så att folk som visste om 
deras sjukdom kunde kritisera dem. Kvinnorna kände även skam inför sina barn då de utsatt dem 
för röken under deras barndom som senare uppmuntrat dem till att själva bli rökare eller tvärtom 
fanatiska anti-rökare. Deras klagomål angående rökningen blev som ett slag i ansiktet.  
I studien av Wilson, Elborn och Fitzsimons (2010) uppgav deltagarna att de kände sig generade 
och skämdes över att de fortsatt att röka. Många beskrev att de anpassade sitt beteende för att 
undvika att uppröra deras familjer och för att slippa konfrontationer  
 
Sjukvård 
Enligt Jonsdottir och Jonsdottir (2011) uttrycker en kvinna hur hon upplever ett illa bemötande 
av sjukvårdspersonalen. De påpekade att det var hennes eget fel och hon absolut inte fick röka 
med sådana lungor. Dessa hänsynslösa ord fyllde henne med ilska och hon kände genast ett sug 
efter en cigarett. 

Känslan av stigmatisering 
Individ 
Att leva med en kronisk sjukdom som KOL, som anses vara en självförvållad sjukdom, ökade 
risken för att bli stigmatiserad och bli sedd som en ”outsider” av andra människor (Lindqvist & 
Hallberg, 2010). 
Många som fått sin KOL-diagnos kände sig inte längre som fullständiga medlemmar i den 
”hälsosamma världen” omkring dem. Inte heller fick de det förväntade stödet och 
uppmärksamheten från deras umgängeskrets, trots att de visste om sjukdomen. Istället kände de 
sig ofta misstrodda och att samhället dömde deras diagnos som rök-relaterad och självförvållad.  
Detta ledde till negativa känslor och en önskan av att få gömma sig och be om ursäkt. De kände 
sig som flyktingar i det egna vardagliga livet och många skapade sin egen skyddsmur för att 
skydda sin värdighet mot omgivningen (Halding, Heggdal & Wahl, 2010). 
 
Familj/Omgivning 
Att drabbas av andnöd upplevdes som skamfullt och den uppfattades som självförvållad. 
Deltagarna fruktade även reaktioner som kunde komma från deras omgivning. De beskrev hur 
skamfullt det upplevdes då de drabbades av andnöd bland vänner, vilket gjorde att de drog sig 
tillbaka till en plats där de kunde vara ensamma. De kände sig obekväma med de hjälpmedel som 
användes för att underlätta andningen. Den slembildande hostan upplevdes som ångestladdad 
och detta kunde leda till att de undvek kontakt med omvärlden (Gysels & Higginson, 2008). 
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En rad av ansträngningar gjordes för att undvika stigmatisering. Det började ofta med försök att 
minimera sina symtom och sin medicinering runt andra människor. En deltagare berättar om hur 
han inte ville använda syrgasen inför andra människor och hur han istället valde att ta den i bilen 
innan han gick ur. Han beskrev hur han fick planera sin väg så han undvek trappor och långa 
distanser för att slippa skämmas över att bli andfådd (Berger, Kapella & Larson, 2010).   
 
Sjukvård 
Många kände sig utsatta för stigmatisering inte bara från samhället utan även från sjukvården 
och deras självförvållade lidande ledde ofta till bristande uppmärksamhet från 
sjukvårdpersonalen. De upplevde också att de var tvungna att skämmas över deras situation och 
sjukdomsrelaterade beteende. Erfarenheten var att de inte alltid möttes med förståelse och 
sympati, istället kände de att de möttes av negativa attityder, främst då de inte haft förmågan att 
kunna sluta röka (Lindqvist & Hallberg, 2010).  
I en studie uttryckte deltagarna hur de utsattes för stigmatiserande attityder inte bara från 
samhället utan också från sjukvården. Deras självförvållade lidande ledde ofta till lite 
uppmärksamhet, även från sjukvårdspersonal. De skämdes över deras situation och 
sjukdomsrelaterade beteende. Deras erfarenheter var att de inte alltid möttes med förståelse och 
sympati utan av negativa attityder som visade sig tydligare om de inte klarat av att sluta röka 
(Lindqvist & Hallberg, 2010). 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer vad patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom har för erfarenheter 
av skuld och skam till sin sjukdom. Det identifierades att dessa känslor kunde uppstå på tre olika 
nivåer: individ, familj/omgivning och sjukvårdsnivå. 
 
Deltagarnas erfarenheter av att leva med KOL grundade sig mycket i att de själva förvållat sin 
sjukdom genom rökning och detta ledde till skuldkänslor och skam. Det egna beteendet gav 
lidande och att de inte förstått konsekvenserna av sitt rökande. Svårigheterna i att ge upp sitt 
rökande resulterade i en cykel av skuld, skam, minskat självförtroende och minskad självkänsla.  
 
Fagerström (2006) förklarar att nikotin har liknande beroendeframkallande egenskaper som 
droger och alkohol. En rökare intar nikotinet i de mängder som är tillräckliga för att åstadkomma 
förändringar i det centrala nervsystemet och detta resulterar i abstinensbesvär när nikotin inte 
längre tillförs. Nikotinet har också en dämpande och anxiolytisk effekt. Det är den här dämpande 
effekten som gör det svårt för framförallt labila eller depressivt lagda personer att sluta röka.   
Den viktigaste primär- och sekundärpreventiva åtgärden vid KOL är rökstopp för att bromsa 
sjukdomen. Symtombilden och dödligheten bromsas då på lång sikt.  
 
Enligt Dichmann Sorknaes (2009) är det psykologiska beroendet av rökning det största 
problemet. Det är viktigt att som sjuksköterska skapa motivation, bland annat genom att 
informera. Rökningens skadliga effekter får inte utformas som skrämselpropaganda och när  
information ges får man inte vara moralisk och dömande. Med saklig information riktar man sig 
till en vuxen, tänkande individ som är kapabel att välja att ta ansvar för sina egna handlingar. 
Alla patienter bör uppmanas att sluta röka och erbjudas rådgivning.  
 
Enligt SBU:s (2003) metoder för rökavvänjning slutar mycket få patienter att röka trots att de är 
medvetna om att de kan få symtom som andningssvikt och vara i behov av syrgasbehandling. 



11 

 

Kort rådgivning och nikotinersättning är för liten för att få dessa patienter att sluta röka medan 
intensivare metoder, såsom de som tillämpas vid rökavvänjningskliniker är mer verksamma. I 
rapporten går också att läsa att inom de delar av sjukvården där man arbetar med patienter vars 
sjukdomar förvärras av rökning, som lungsjukdomar, bör personalen öka sin kompetens om 
rökavvänjning och i högre grad kunna erbjuda eller remittera patienter till 
rökavvänjningsprogram.  
 
Får personalen som arbetar med dessa patienter den kunskap som finns att erbjuda om att sluta 
röka? Tar man sig den tiden att samtala med patienten, som i ett motiverande samtal eller 
fokuseras det bara på att behandla den andningssvikt många av KOL-patienterna ofta är inlagda 
för? Som sjuksköterska ska man vara medveten om att rökning är en stor del av de skuld- och 
skamkänslor många har till sin sjukdom. En balans i samtalet bör hittas så att inte patienten 
känner sig skuldbelagd då rökningen tas upp. De ska inte känna sig dömda utan en ömsesidig 
respekt ska finnas. 
 
Det är förvånansvärt trots evidensen om att skuld och skam drabbar KOL-patienter så innefattar 
inga tobakspreventioner dessa problem. Detta är något som borde belysas mer då KOL är en 
skuld- och skambelagd sjukdom ofta förknippad med rökning. Som sjuksköterska skall man ha 
kunskap i de känslomässiga yttringar en sjukdom förknippad med egenskuld kan innebära.  
 
Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan ha 
förmågan att kunna analysera svagheter i den egna professionella kompetensen och att 
fortlöpande engagera sig i professionell kompetensutveckling. Enlig International Council of 
Nurses (2007) innefattar några av riktlinjerna för sjuksköterskor att man har ett personligt ansvar 
att utöva sitt yrke genom ett livslångt lärande, att man utarbetar och tillämpar godtagbara 
riktlinjer inom omvårdnad, forskning och utbildning inom sitt yrkesområde.  
 
Många KOL-patienter upplevde vid upprepade tillfällen att de inte möttes av förståelse från 
sjukvårdpersonal och att sjukvården var alltför inriktade på deras rökning. Detta är en frånvaro 
av mänsklig omvårdnad. Watson (2009) bygger sin teori på en humanistisk syn på människan. 
Där är mänsklig omsorg  kärnan, präglad av hjälpande och tillit där man bevarar den mänskliga 
värdigheten och undviker att kränka människan i situationer som rör hälsa och ohälsa. Detta 
uppnår sjuksköterskan genom att se patienten som en helhet och som har ett värde som inte får 
kränkas. Sjuksköterskan ska se till patientens subjektiva värld och hur denne uppfattar hälsa och 
ohälsa. Se till dess styrkor och begränsningar, där visad medkänsla och empati ska genomsyra 
sjuksköterskans bemötande. Målet är att sjuksköterskan genom att förmedla kunskap, tro och 
hopp ska hjälpa patienten ingå i en process som omfattar självkännedom, självaktning, 
självläkande och självomsorg.  
 
Resultatet visar att sjukvården inte gav patienter med KOL det stöd många var i behov av. De 
kände sig stigmatiserade och upplevde brist på empati vilket resulterade i att skuldkänslorna 
ökade. De upplevde att de inte möttes med förståelse och att sjukvårdspersonalen var allt för 
inriktade på deras rökning. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) är 
förhållningssättet en grund för hur vi bemöter eller hur man agerar inför mötet med patienten. 
Att man arbetar utifrån en helhetssyn och använder sig utav ett etiskt förhållningssätt. Detta 
innefattar bland annat att man ska utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk 
människosyn, visa respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. Ha förmågan att 
uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och försöka lindra detta 
och att kunna kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Att ge 
stöd och vägledning och observera patientens fysiska och psykiska tillstånd.  
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Även om vi ska visa hänsyn till patientens integritet och autonomi så måste vi även tänka på att 
vi ska främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta står klart och tydligt i Kompetensbeskrivningen 
för legitimerad sjuksköterska (2005) att man aktivt ska förebygga hälsorisker och vid behov 
motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Undervisa och stödja patienten och närstående i syfte 
att motverka komplikationer i samband med sjukdomen för att främja hälsa.  
Sjukdom orsakar ofta en stor omställning för patienten och dess närstående och kan medföra 
stora påfrestningar och då krävs extra stöd och förståelse från personer som står den sjuke nära. 
Det är viktigt att familjen kan dela varandras perspektiv för att kunna öka förutsättningarna för 
att förstå varandra. Också mellan sjuksköterskan och familjen bör det finnas en 
omvårdnadsrelation och detta benämns som familjefokuserad omvårdnad och under de senaste 
två till tre decennierna har familj och närstående i större utsträckning involverats i vården främst 
som en resurs till den sjuke men även till personal (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 
 
Det framkom att individerna ofta kände sig skuldbelagda av sin omgivning på grund av deras 
uppfattning om att KOL är en sjukdom som orakats av rökning. De uppfattade som att samhället 
hade en ensidig syn på sjukdomen vilket resulterade i att de mer skuldbelade sig själva (Halding, 
Heggdal & Wahl, 2011).   
 
Många kände sig som ”outsiders” i en hälsosam värld och försökte dölja sina symtom och 
medicinering för sin omgivning. De var rädda att detta skulle kunna exponera dem för 
människors kritiska blick och kommentarer som ledde till upplevd skam och stigmatisering. 
Under det senaste årtiondet har ”denormaliseringen” av tobaksanvändning globalt sätt blivit en 
av hörnstenarna till det tobakspreventiva arbetet. Mycket kraft har lagts i att stärka det faktum att 
rökning inte är ett normalt beteende i vårt samhälle. Interventioner har gjorts där målet varit att 
förändra bilden av rökning. Det som gjorts har varit att begränsa vart rökare får vistas och hur 
cigaretter får säljas och marknadsföras. Information till allmänheten har getts om hur farlig 
passiv rökning är och allmänhetens medvetande har ökats gällande tobaksindustrins skuld till 
tobaks-relaterade sjukdomar. Målsättningen med dessa interventioner är att utnyttja kraften i det 
sociala grupptrycket för att göra rökning mindre attraktivt, mindre accepterat och mer 
svårtillgängligt. Utan tvekan har den mest framgångsrika åtgärden varit begränsningen av vart 
rökning får ske (Bell, McCullough, Salmon & Bell, 2010). 
 
Rökning och dess konsekvenser på KOL- patienter kan ha starka genusdimensioner. Jonsdottir 
och Jonsdottir (2007) beskrev i sin studie hur kvinnor upplevde skam. Skammen var relaterad till 
oförmågan att sluta röka och hur de utsatt sina barn för cigarettrök i deras barndom och hur de 
eventuellt uppmuntrat dem till att själva bli rökare. I och med att det inte finns forskning kring 
denna fråga så utgör den en intressant forskningsfråga för framtiden. 
 

Metoddiskussion 
I litteraturstudien användes åtta artiklar, sju stycken kvalitativa och en kvantitativ. Vid sökningen 
användes databaserna PsycINFO med sökorden chronic obstructive pulmonary disease, blame, 
guilt, shame och smoking. I Cinahl användes ” pulmonary disease, chronic obstructive”, life 
experience och smoking. Att sökorden skiljer sig från varandra i de olika databaserna beror på att 
nya sökord var tvungna att hittas i Cinahl därför att det annars endast gav dubbletter av redan 
funna artiklar. Då endast sju artiklar  hittades i PsycINFO och Cinahl valdes att göra en sökning 
även i Pubmed för att se om det gick att utöka resultatet men inga nya artiklar hittades och då 
valdes att göra en manuell sökning för att utöka resultatet av studien ( William & Stoltz, 2002).  
Databaserna valdes då de innehåller forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Om det hade hittats fler artiklar i ämnet hade resultatet troligtvis inte förändrats men möjligen 
hade vissa delar i resultatet kunnat styrkas. De artiklar som hittades ansågs vara de artiklar som 
finns i ämnet då det vid upprepade tillfällen söktes fram dubbletter av de tidigare funna artiklarna 
och omfattande forskning i ämnet verkar saknas. Möjligtvis hade fler artiklar kunnat finnas med 
andra sökord. Resultatet visade ändå en variation som kan betraktas som representativt.  
 
Inklusionskriterier var att artiklarna inte fick vara äldre än tio år och de skulle vara på engelska. 
Att tio år valdes visade sig inte ha någon inverkan då den äldsta artikeln var från 2007. Detta gör 
det möjligt att diskutera skuld, skam och stigmatisering till nuläget och kunna problematisera 
detta till den aktuella prevalensen och det kliniska behov som finns idag. 
 
I urval ett lästes titlar för att välja artiklar som ansågs relevanta för syftet, det finns alltid en 
möjlighet att relevanta titlar då valts bort men då relativt få titlar lästs minskar den möjligheten.  
Vid urval två och tre föll de artiklar bort som inte ansågs motsvara syftet. Artiklarna som valdes 
granskades enligt Forsberg och Wengström (2008). De lästes i sin helhet av båda författarna och 
vid behov användes översättningsverktyg. De relevanta styckena i resultaten översattes så 
ordagrant som möjligt men då detta ibland kan vara svårt från engelska till svenska finns alltid 
en liten risk för tolkningsfel. Citat valdes att inte skrivas på engelska utan skrevs in i resultatet 
med den centrala kärnan i behåll.  
 
En del av artiklarna kom från olika delar av världen och kulturella skillnader skulle ha kunnat 
påverka erfarenheterna av skuld, skam och stigmatisering men inga skillnader identifierades och 
påverkade resultatet. WHO:s ramkonventionen om tobakskontroll är sedan 2003 undertecknad 
av 24 länder och detta kan styrka att det inte finns några kulturella skillnader i de artiklar som 
ingår i studien (Regeringen, 2004) 
 
En deduktiv ansats gjordes från början och det är en metod där antaganden formuleras redan 
ifrån början (Forsberg & Wengström, 2008). Styrkan med den deduktiva ansatsen var att det inte 
fanns några större svårigheter att plocka ut kategorierna då författarna visste vad som söktes. Vid 
kvalitativa studier är det ändå vanligast att en induktiv ansats används som innebär att forskaren 
förutsättningslöst samlar in data om sitt ämne och därifrån försöker utveckla nya begrepp eller 
teorier (Forsberg & Wengström, 2008). Denna studie fick så småningom under analysens gång 
övergå till en induktiv ansats därför att nya oväntade fynd gjordes.  Det var huvudkategorin 
stigmatisering och de olika nivåerna som identifierades.  Hade enbart en deduktiv ansats använts 
hade detta blivit en svaghet för studien då stigmatisering är en stor del av de rökande KOL-
patienternas erfarenheter.  

Konklusion 
Denna litteraturstudie visar att KOL-patienter lider av skam, skuld och stigmatisering på olika 
nivåer och att sjuksköterskan har en viktig roll i hur dessa patienter ska bemötas för att dessa 
känslor inte ska öka hos patienten. Många av dessa patienter upplever att kontakt med 
sjukvården inte stärker deras cooping-strategier utan istället minskar deras känsla av värdighet 
och detta måste tas på allvar och inkluderas i det tobakspreventiva arbetet. 
 

Klinisk nytta 
Studien ska ge sjuksköterskan en bättre förståelse för KOL-patienternas situation så att de med 
empati kan möta dem med respekt och höja deras känsla av värdighet och moral. En av 
sjuksköterskans uppgift är att minska patienters lidande, öka deras välbefinnande och fungera 
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stödjande och hjälpande. Här krävs inte enbart medicinska kunskaper utan också kunskaper om 
vilka känslor som kan uppstå och hur dessa ska bemötas behövs. Genom att sjuksköterskan har 
kunskap om hur patienternas empowerment kan höjas kan dessa mål nås och detta måste även 
inkluderas i det tobakspreventiva arbetet så att skuld, skam och stigmatisering inte genereras. 

Förslag till fortsatt forskning 
Rökning och dess konsekvenser på KOL- patienter kan ha starka genusdimensioner. Det kan 
vara så att kvinnor lättare upplever skam. Skammen hos kvinnor är ofta relaterad till oförmågan 
att sluta röka och att de utsatt sina barn för cigarettrök under deras barndom och eventuellt 
uppmuntrat dem till att själva bli rökare. Förslag till framtida forskning kan vara om kvinnor har 
lättare än män att uppleva skam. 
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Berger, B., Kapella, M. & 
Larsson, J. (2010). 
The experience of stigma in 
chronic obstructive 
pulmonary disease. West 
Journal of Nursing Research, 
33(7), 916-932. doi: 
10.1177/0193945910384602 
USA 
 

Studien 
beskriver 
sociala och 
stigmatiserad
e upplevelser 
hos personer 
med måttlig 
till svår 
KOL. 
 

Design: Beskrivande, kvalitativ design. 
Population: Deltagare som hade 
erfarenheter av KOL och var villiga att 
diskutera de sociala och relationsmässiga 
förändringar som tillkommit i deras liv. 
Inklusionskriterier: Nyligen blivit 
diagnostiserade med KOL och rökt minst 
ett paket cigaretter under 10 år och var 45 
eller äldre. 
Exklusionskriterier: Astmadiagnos eller 
ohälsa som kunde påverka symtom eller 
fysisk funktion. 
Urvalsförförande: Strategiskt urval. 
Urval: 18 deltagare tackade ja och det var 
16 som avslutade studien.  
Studiegrupp: 16 stycken. 11 män och 5 
kvinnor. 45 år eller äldre och ha rökt minst 
ett paket cigaretter om dagen i 10 år eller 
mer.  
Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer. 
Analysmetod: Intervjuerna 
transkriberades, kodades och 
kategoriserades. 

Styrka: Studien 
använde citat i 
resultatdelen. 
Svaghet: Syftet går 
att finna i abstract 
men är inte tydligt 
formulerat efter 
bakgrunden.  
Svårighet att utläsa 
vilket land studien 
var gjord i.  
 

Skuld var ett gemensamt tema för 
deltagarna. Den ständiga 
fokuseringen från deras omgivning 
att det var deras eget fel att de 
orsakat sjukdomen genom sitt 
rökande, ledde till skuldkänslor. 
Även när de avslöjat sin sjukdom 
var omgivningen snabba med att 
påpeka detta. De kände skuld för att 
själva orsakat sjukdomen av sitt 
eget beteende. Vid mötet med 
sjukvården ökade skuldkänslorna. 
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Gysels, M. & Higginson, I. 
(2008). Access to service for 
patients with chronic 
obstructive pulmonary 
disease: The invisibility of 
breathlessness. Journal of 
Pain and Symptom 
Management, 36(5), 451-
460. doi:10.1016/j. 
jpainsymman.2007.11.008 
England 
 

Att utforska 
upplevelser 
av andnöd hos 
patienter med 
kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom 
(KOL) genom 
deras kontakt 
med 
sjukvården. 

Design: Kvalitativ studie med 
grounded theory. 
Population: Patienter med svår 
KOL. 
Inklusionskriterier: Svår KOL-
diagnos med dagliga problem 
med andningen. 
Exklusionskriterier: Inga funna. 
Urvalsförfarande: Strategiskt 
Urval: 18 deltagare. Borfall inte 
beskrivet. 
Studiegrupp: 18 deltagare.  
Datainsamlingsmetod: Semi-
strukturerade djupintervjuer som 
spelades in på band. 
Analysmetod: Ett grounded 
theory-perspektiv användes för 
att identifiera hypoteser angående 
ett fenomen.  

Styrka: Urvalet var 
representativt för syftet, de 
kom från olika lungkliniker. 
Noggrann presenterad 
datainsamling som tar upp 
både styrkor och svagheter. 
Fältanteckningar som 
inkludera kroppsspråk, 
ansiktsuttryck och tonläge 
gjordes. Citat användes i 
resultatet och det var även 
tydligt beskrivet. 
Svaghet: Bortfall inte 
beskrivet. Svårighet att 
förstå syftet och vad som 
menades med ”services”. 
Två intervjuer var inte 
bandinspelade av tekniska 
skäl. Litet urval så studien 
går inte att generalisera. 
Inga referenser som styrker 
diskussionen. Inga 
exklusionskriterier. 

Stigmatisering. Andnöden upplevdes 
som skamfylld, både symtomen och 
för att det kunde uppfattas som 
självförvållande. Patienterna fruktade 
rektionerna från deras omgivning. De 
skämdes över oförmågan att få luft 
bland vänner, vilket gjorde att de 
drog sig tillbaka till platser där de 
kunde vara själva. De kände sig 
obekväma att visa vilka hjälpmedel 
de hade som kunde underlätta 
andningen. Den slembildande hostan 
upplevdes som ångestframkallande, 
detta kunde leda till att de undvek 
kontakt med världen utanför. 
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Halding, A-G., Heggdal, K. 
& Wahl, A. (2010).  
Experiences of self-blame 
and stigmatisation for self-
infliction among individuals 
living with COPD. 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 25(1), 100-
107. doi: 10.1111/j.1471-
6712.2010.00796.x 
Norge 
 

Studien syftar 
på att förstå 
hur patienter 
med KOL 
upplever 
vardagen i ett 
samhälle med 
stor vikt på 
tobakskontroll 
 

Design: Kvalitativ metod. 
Population: Deltagare från två 
lungrehabliterings-enheter.  
Inklusionskriterier: Deltagarna 
skulle ha en KOL-diagnos och 
ingå i rehabilitering.   
Exklusionskriterier: Medicinskt 
eller kognitivt tillstånd som 
förhindrade deltagandet. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 
Urval: 33 tillfrågades och 18 
valde att delta. 
Studiegrupp: 18 deltagare. 13 
män och 5 kvinnor, 52-81 år. 
Datainsamlingsmetod: 
Bekvämlighetsurval. 
Analysmetod: Meningsenheter 
identifierades och kondenserades. 
 

Styrka: Datainsamlingen 
var tydligt beskriven. 
Datainsamlingen byggde 
på ”thematic interviews” 
som innehöll olika teman 
där forskaren ville belysa 
människors åsikt om 
samma frågor. Studien 
innehöll öppna frågor. 
Svaghet: Metod står inte 
beskrivet, det som står är 
att studien bygger på 
empiriska studier.   
Exklusionskriterierna var 
otydligt formulerade. 
Studien använde sig av 
bekvämlighetsurval.  
 
 

Uteblivet stöd från sjukvården 
genererade i misstrohet och 
egenskuld. De kände brist på empati 
då vårdpersonalen betonade deras 
rökvanor. Vid läkarbesök ville de 
reflektera över andra saker, men 
betoningen på rökningen och 
uteblivet stöd minskade deras 
copingstrategier för att hantera 
skulden. De kände skuld från sin 
umgängeskrets och samhället för 
deras uppfattning om att KOL var en 
självförvållad 
sjukdom. Skulden för att ha rökt gav 
negativa känslor. 
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Jonsdottir, R. & Jonsdottir, 
H. (2007). 
The experience of women 
with advanced chronic 
obstructive pulmonary 
disease of repeatedly 
relapsing to smoking. 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 21(3), 297-
304. Hämtad från databasen 
PsycINFO i fulltext. 
Island 
 

Att belysa 
upplevelser 
hos kvinnor 
med KOL 
med 
upprepade 
återfall till 
rökning. 
 

Design: Kvalitativ, 
fenomenologisk studie. 
Population: Nyligen inlagda på 
sjukhus för en KOL-exacerbation. 
Inklusionskriterier: Kvinnor som 
rökte med återkommande återfall. 
Inlagda för Kol-exacerbation och 
ha tillfrisknat från akut dyspné och 
syrebrist. Ålder: 40-65 år. 
Exklusionskriterier: Inga funna. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 
Urval: 7 kvinnor. 
Studiegrupp: 7 kvinnor, ålder 47-
65. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade bandinspelade 
intervjuer. Dagbok. 
Analysmetod: Verbatim 
transkribering med temaindelning. 
 
 

Styrka: Forskaren skrev 
dagbok under 
analysförfarandet. Detta 
kan ha varit en tillgång vid 
resultatbeskrivningen.  
Svaghet: Otydlig 
problemformulering. Det 
kunde ha formulerats: 
varför har kvinnor med 
diagnosen KOL upprepade 
återfall till rökning? 
Exklusionskriterier saknas. 
 

Skam och dålig självkänsla belystes 
hos kvinnor, relaterat till deras 
oförmåga att sluta röka. Det var svårt 
att hantera det faktum att de inte 
kunde sluta. De hade svårt att prata 
om det och bytte gärna samtalsämne. 
De ville dölja röklukten som de var 
besatta i och detta blev en börda för 
dem. Lukten drog folks 
uppmärksamhet till deras svaghet 
och exponerade dem så att de som 
visste om deras sjukdom kunde 
kritisera dem. De kände skam inför 
sina barn och för att de utsatt dem för 
röken. 
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Jonsdottir, R. & Jonsdottir, 
H. (2011). “This is your 
own doing”- An addiction 
narrative of smoking relapse 
in women with COPD.  
Vård I norden, 31(1), 25-28. 
Hämtad från databasen 
Cinahl i fulltext. 
Island 
 

Syftet är att 
presentera 
upplevelser 
hos kvinnor 
med KOL 
som vid 
upprepade 
tillfällen 
återföll till 
rökning. 
 

Design: Kvalitativ, fenomenologisk.  
Population: Nyligen inlagda på sjukhus 
för en KOL-exacerbation. 
Inklusionskriterier: Rökande kvinnor med 
KOL, mellan 45-65 år med 
återkommande återfall av rökning. 
Nyligen inlagda för KOL-exacerbation 
och tillfrisknat från akut dyspné och 
syrebrist. 
Exklusionskriterier: Inga funna. 
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. 
Urval: 7 kvinnor. 
Studiegrupp: 7 kvinnor mellan 47-65 år. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade bandinspelade 
intervjuer. Dagbok. 
Analysmetod: Syntetisering av data och 
dagboksanteckningar resulterade i en 
berättelse. 
 
 
 
 

Styrka: Abstract är 
väl uppbyggt och 
ger en helhetsbild 
av hela studien.  
Svaghet: Inga 
exklusionskriterier. 
 

I resultatet gick att läsa hur en kvinna 
inte kan motstå cigaretterna hennes 
man lämnat framme en kväll, trots att 
hon inte rökt på flera veckor. 
Det slutar med att hon kedjeröker på 
natten och vaknar upp nästa morgon 
arg, frustrerad och fylld av skam. 
Ingen ska få veta vad hon gjort så 
mycket skäms hon. Det är hennes 
och cigaretternas hemlighet. 
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Lindqvist, G. & Hallberg, 
L.( 2010). 
“Feelings of guilt due to 
self-inflicted disease”:  A 
grounded theory of suffering 
from chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD). 
Journal of Health 
Psychology, 15(3), 456-466. 
doi: 
10.1177/1359105309353646 
Sverige 
 

Att belysa den 
huvudsakliga 
oron hos 
personer med 
kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom 
(KOL) och 
hur de 
hanterar sin 
vardag. 
 

Design: Kvalitativ metod med 
grounded theory som bas.  
Population: Deltagarna kom från 
en hjärt- och lungenhet eller ett 
hälsocenter. 
Inklusionskriterier: Deltagarna hade 
fått diagnosen mild till svår KOL. 
Exklusionskriterier: Ha en svår 
form av KOL med tillhörande 
oxygen-behandling.  
Urvalsförfarande:  
Urval: 23 deltagare.  
Studiegrupp: 13 kvinnor och 10 
män. Mellan 52-82år.  
Datainsamlingsmetod: Intervjuer. 
Analysmetod: Intervjuerna 
transkriberades verbatimt. De 
kodades och kategoriserades och 
bröts ner i substantiella koder. 
Subkategorier identifierades och 
sambandet dessa och kategorierna 
blev en kärnkategori.  

Styrka: Studiens design 
var relevant för 
frågeställningen. Bra 
motiverat i studien varför 
Grounded Theory 
användes.  
Undersökningsgruppen var 
lämplig då deltagarna var 
representativa för studiens 
syfte. Datainsamlingen var 
tydligt beskriven. Frågorna 
var öppna och bandade. 
Strategiskt urval användes 
följt av ”theoretical 
sampling” för att uppnå 
mättnad. 
Svaghet: Deltagarnas 
sociala status beskrevs 
inte. Ingen diskussion om 
metodologiska brister eller 
bias. 
 

Resultatet visade att sambandet 
mellan sjukdomen och rökvanorna 
gav skuldkänslor. Den 
självförvållade sjukdomen blev ett 
lidande för den orsakats av 
individens egna beteende. De lade 
skulden på sig själva. Känslan av 
skuld var vanlig och tankar om att 
ha gjort något de inte borde. Att de 
inte tagit konsekvenserna av sin 
rökning gav 
skuldkänslor. Skuld att de nu blivit 
en börda för sin familj och 
samhället. 
 

 



 

Artikelmatris         Bilaga 1 

          Sid 7 (8) 

Författare, årtal 

Artikelns titel, tidskrift 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Plaufcan, M., Wamboldt, F. 
& Holm, K. (2011). 
Behavioral and 
characterological self-blame 
in chronic obstructive 
pulmonary disease. Journal 
of Psychosomatic Research, 
72(1), 78-83. 
doi:10.1016/j.jpsychores. 
2011.10.004 
USA 
 

Syftet med 
studien är att 
bedöma 
beteende och 
karaktärmässi
g egen skuld 
och identifiera 
demografiska 
och 
relationella 
korrelater till 
egen skuld 
samt att 
undersöka 
sambandet 
mellan egen 
skuld och 
psykologiska 
och kliniska 
utfall av 
KOL. 

Design: En kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Population: Deltagare med KOL. 
Inklusionskriterier: Deltagarna skulle 
ha en KOL-diagnos, rökt minst ett 
paket cigaretter varje dag i tio år och ha 
en sjukdomsinsikt. 
Exklusionskriterier: Inga funna. 
Urvalsförfarande: Tvärsnitts-studie. 
Urval: 1040 människor tillfrågades, 
542 av dem svarade. Exkluderades 
gjorde 11 stycken av de returnerade 
enkäterna därför att deltagarna själva 
inte ansåg att de hade KOL och 59 
stycken för att de inte rökt tillräckligt 
mycket. Det resulterade i 398 
deltagare. 
Studiegrupp: 398 deltagare. 
Datainsamling: Fråge-enkäter. 
Analysmetod: Ett statistiskt analys-
verktyg användes för poäng-sättning av 
kategorierna. 

Styrka: Populationen 
var stor och 
varierande. 
Svaghet: Syftet med 
studien är brett och 
svårbegripligt. Inga 
exklusionskriterier. 
 
 

Frågorna som ställdes till deltagarna 
handlade om huruvida de 
skuldbelade sig själva för att 
rökningen var orsaken till deras 
sjukdom. Att orsaken till ohälsan var 
deras eget fel och de skyllde på sig 
själva när de blev sjuka. Detta 
berodde på att de inte tog hand om 
sig själva ordentligt. Resultatet 
visade på höga poäng på alla 
mätningar. 
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Utforska 
erfarenheter 
av upplevelser 
hos rökare 
med kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom 
(KOL) som 
genomgått 
rökavvänjning 
och beskriva 
deras 
beslutsprocess 
angående 
deras 
rökvanor. 
 

Design: Kvalitativ, fenomenologisk. 
Population: Sekundärbehandlade 
patienter med KOL som valdes från en 
tidigare studie. 
Inklusionskriterier: Deltagarna var 
storrökare under en lång tid och hade en 
vilja att sluta röka. De var sekundär 
behandlade för en KOL-diagnos.  
Exklusionskriterier: Inga funna. 
Urvalförfarande: Strategiskt urval. 
Urval: 6 deltagare från en tidigare studie. 
Studiegrupp: 6 deltagare, 4 kvinnor och 
2 män, 45-58 år. 
Datainsamling: Semistrukturerade 
bandinspelade  intervjuer. 
Analysförfarandet: Intervjuerna 
transkriberades verbatimt och delades in i 
meningsenheter för att belysa ett fenomen 
och identifiera grundläggande teman. 
Teman beskrev upplevelserna genom 
meningssyntetisering. 

Styrka: Tydlig och 
övergripande 
abstract som gav en 
helhet över studien. 
Ett tydligt och 
logiskt resultat. 
Många citat i 
resultatet. 
Svaghet: Inga 
exklusionskriterier 
var beskrivna. 
 

Många av deltagarna kände att deras 
ohälsa var självförvållad på grund 
av rökningen. De uttryckte känslor 
av skuld relaterat till deras hälsa. 
Det fortsatta rök beteendet 
resulterade i en cykel av skuld, 
minskad självkänsla och minskat 
självförtroende. Detta resulterade i 
svårigheter att försöka eller lyckas 
med att sluta röka. De kände sig 
generade och skämdes över sitt 
fortsatta rökande. De beskrev att de 
försökte anpassa sitt beteende för att 
undvika konfrontationer med sin 
familj och för att inte uppröra dem. 
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