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Abstrakt 
 

Att leva med astma innebär en rad begränsningar och för-
ändringar i den enskilda människans dagliga liv. Syftet 
med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av 
att leva med astma, med speciellt fokus på upplevelser av 
begränsningar som sjukdomen medför samt upplevelser av 
gott liv trots sjukdom. Studien baseras på åtta vetenskapli-
ga artiklar vilka analyserades med en kvalitativ manifest 
innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra huvudkatego-
rier: att vara begränsad och i behov av hjälp; att hoppas på 
förbättring; att ha kontroll och självkänsla och att ha stöd 
och stimulans. Det framkom att människor med astma 
upplevde sig ha behov av hjälp och stöd samt att de kände 
trygghet när de hade kontroll över sin sjukdom. Dessa om-
råden utgör för sjuksköterskan viktiga omvårdnadsinter-
ventioner i praktisk vårdverksamhet och bör ständigt ut-
vecklas. 
 
Nyckelord: Innehållsanalys, kvalitativ, litteraturstudie, 
människor med astma, upplevelser 
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Vid sjukdom hamnar människan i ett läge där hon är beroende av andra. När hon drabbas av 

sjukdom, förändras hopp och drömmar hon tidigare haft. Den är del av livet som alltid kom-

mer att ha en plats i människors livshistoria. Förlust av energi, styrka och kraft att leva är van-

liga upplevelser för den som har blivit sjuk. Personen kommer då att öga mot öga möta sina 

innersta känslor av sårbarhet och beroende, vilka kan påverka planerna för det pågående livet 

(Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Oftast påverkas hela familjen av att en familjemed-

lem blir sjuk och även relationen till utomstående påverkas. Den sjuke kan behöva mer hjälp 

med sina vardagssysslor och samtliga familjemedlemmar måste ta ett större ansvar. Den som 

är sjuk kan önska att kunna göra saker som förr men saknar kraft och lever mer i nuet (Söder-

berg & Lundman, 2001).  

 

Att leva med kronisk sjukdom kan innebära att människan måste relatera till en mer eftergi-

ven kropp, en kropp som sviker på grund av smärta och minskad styrka. Kroppen tar ens vilja 

i anspråk och det behövs en noggrann planering inför vissa aktiviteter som kan bli omöjliga 

att utföra på egen hand. Detta kan leda till en känsla av förödmjukelse. En person med kronisk 

sjukdom jämför sin förändrade kropp med den hon hade innan sjukdomen bröt ut och jämför 

sig även med andras kroppar som hon ser röra sig obehindrat genom dagliga aktiviteter. En 

del personer upplever att de vill behålla den förändrade kroppen privat och vill inte visa upp 

den för andra. Om den kroniska sjukdomen är progressiv blir det omöjligt att hålla den dold, 

den privata kroppen blir synliggjord (Plach, Stevens & Moss, 2004; Hwang, Kim & Jun, 

2004).                                                

 

Enligt Hwang, Kim och Jun (2004) reflekterar många med kronisk sjukdom över sitt tidigare 

friska liv och söker efter orsaken till att just de blev sjuka. De känner tomhet och ångrar allt 

de inte gjorde medan de var friska. Vissa förlitar sig till sin religion för att kunna hantera sin 

situation samt att de försöker acceptera sin sjukdom för att på så sätt få frid i sinnet. Trots att 

de lider av kronisk sjukdom kan de se ljust på framtiden och de ger aldrig upp på grund av att 

de är sjuka. Forbes (1999) menar att en människa som drabbats av kronisk sjukdom själv kan 

skaffa sig medvetenhet, uppmärksamhet och lära sig hitta fokus och mening i livet. För att 

klara av att förändra sin attityd i en positiv riktning måste den sjuke lära sig att tolka sina 

symtom och släppa taget om gamla värderingar. Charlton och Barrow (2002) fann att perso-

ner med kronisk sjukdom upplever att deras identitet blir hotad, antingen genom att de blir 

sedda som handikappade eller sedda som en person som lider av sin sjukdom. En del försöker 
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leva en dag i taget och göra det de kan, men det finns de som vägrar att tänka på sin sjukdom 

och försöker leva ett så normalt liv som möjligt. 

 

Steven et al. (2004) menar att astma är en vanligt förekommande kronisk sjukdom, där de 

drabbades mål är att få ha ett normalt liv. Strävan efter det normala livet innefattar relationer 

till familjemedlemmar, likasinnade, yrkeskarriär och fysiskt samt psykiskt välbefinnande. 

Personer med astma kan också uppleva att arbete, nöje och sociala kontakter kan istället för 

att främja för ett normalt liv, försämra astman på grund av att de blir utsatt av allergen såsom 

cigarettrök, djur samt pollen. Många upplever att fysiska aktiviteter har en positiv inverkan på 

astman. Många har förändrat sin livsstil till förmån för hälsan, endast ett fåtal personer upple-

ver sig oförmögna att uppnå ett normalt liv, då astman tagit över. 

 

Enligt Imai och Adachi (1996) samt Kleerup och Tashkin (1995) innebär den klassiska ast-

man episoder av symtom och normal fysisk aktivitet mellan astmaattackerna. Nicolson och 

Anderson (2003) menar att fysiska funktioner även hos personer med kronisk bronkit är ofta 

nedsatta så att dagligt liv orsakar stora påfrestningar. Att förlora sitt riktiga jag och bli en sjuk 

person, innebär en enorm förlust. Skräcken över att behöva kämpa för att kunna andas kan hos 

många orsaka panik och stress, förknippad med rädsla och ängslan. De upplever en känsla av 

förlust och konsekvent sorg över att aldrig mer bli kapabla att leva ett normalt liv. De upple-

ver även förlust av självförtroende och social isolering och att ha förlorat vad de tidigare bru-

kade göra och vad de förväntades göra. De oroar sig också över hur andra ser på dem och att 

andra inte skulle tro på att de är sjuka, eftersom sjukdomen är osynlig. Relationerna inom fa-

miljen förändras genom beroende, konflikter och disharmoni. En känsla av hjälplöshet och att 

vara en börda för andra är vanlig förekommande. Författarna menar vidare att en persons livs-

kvalitet vanligtvis beskrivs i termer som rör personens förmåga att hantera relationen till den 

egna kroppen, identiteten och det lidande som den kroniska sjukdomen medför.  

 

Madjar och Walton (1999) menar att den sjuka människan är en person i en sårbar ställning, 

där hon/han är behov av sjuksköterskans stöd och hjälp, bli tagen på allvar, bli förstådd och få 

den bästa möjliga omvårdnaden. För att den unika människans personliga hälsobehov ska bli 

tillgodosedda bör sjuksköterskan ha klinisk kunskap och empatisk förmåga. Det finns mycket 

medicinsk forskning kring ämnet astma men dock inte lika omfattande om själva upplevelsen 

av att leva med sjukdomen. Kunskap om upplevelser av att leva med en kronisk sjukdom ger 
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förutsättningar till sjuksköterskan att utveckla omvårdnadsinterventioner som stödjer och 

hjälper den sjuka människan att leva sitt dagliga liv så optimalt som möjligt. 

Därför var syftet med denna litteraturstudie att beskriva upplevelser av att leva med astma, 

med speciellt fokus på upplevelser av begränsningar som sjukdomen medför samt upplevelser 

av gott liv trots sjukdom. 

  

Begreppsförklaring 

Termen ”gott liv” definieras som allt mänskligt liv, som inkluderar de fysiska, psykiska och 

sociala aspekterna. En kunskap om det goda livet och kunskap om det individuella livet kan 

hjälpa människan tillbaka till återfunnen hälsa, tillbaka till hennes goda liv (Gadamer, 2003, s. 

207, 210; World Health Organisation (WHO), 2002, s. 211). Corbin (2003) menar att vara 

”begränsad” innebär att ens kroppsliga förmågor är förändrade, den fysiska kroppen är be-

gränsad. Människor som upplever begränsning lär sig med tiden att fokusera på det de kan 

klara av istället för på det de inte kan. 

 

Metod 
Litteratursökning  

De kvalitativa vetenskapliga artiklarna har sökts i olika databaser såsom Academic Search, 

Cinahl, Medline samt i artiklarnas referenslistor. Sökorden som använts var: asthma, experi-

ences, qualitative, chronic, adults, well-being, good life, living, illness, disease, suffering, 

burden, help, complication, health, living with, problem och patient. Dessa sökord användes i 

olika kombinationer. Inklusionskriterier var män och kvinnor i alla åldrar och 

exklusionskriteriet var barn. Vi valde att begränsa oss till den senaste forskningen och därför 

sökte vi artiklar publicerade mellan 2000 och 2005. Det var 21 artiklar som motsvarade syftet, 

men efter ytterligare kvalitetsgranskning återstod åtta artiklar. De artiklar vi valde bort var an-

tigen kvantitativa eller innehöll studier gjorda på barn. Samtliga artiklar granskades enligt 

kvalitetskriterier av Willman och Stoltz (2002). Dessa kvalitetskriterier var att studien skulle 

ha en tydlig problemformulering, ett etiskt resonemang och urvalets relevans. Metoden i ur-

valsförfarande, datainsamling och analys skulle vara tydligt beskriven. Vidare skulle studiens 

giltighet kontrolleras utifrån hur studien var logisk, klar och tydlig. Med detta underlag kunde 

vi få en sammanfattande bedömning av kvaliteten. Studien rangordnades vara av bra, medel 

eller låg kvalitet (Tabell 1).   
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Analys 

Innehållsanalys har traditionellt använts som en metod att analysera skrivna dokument, dag-

böcker, brev och artiklar både inom den kvantitativa och inom den kvalitativa forskningen. 

Målet med innehållsanalysen är att öka kvaliteten av resultatet genom att sätta kategorierna i 

ett sammanhang eller i den miljö där data produceras. Innehållsanalys kan ha en latent eller en 

manifest ansats. Den latenta innehållsanalysen innebär att forskaren tolkar undermeningen i 

en text. Vid manifest innehållsanalys fokuserar forskaren endast på det som tydligt står angi-

vet i innehållet av den skildrande berättelsen och söker efter speciella ord eller teman. Forska-

ren undviker medvetet att tolka resultatet utifrån sin egen kunskap och sina känslor (Polit & 

Hungler, 1999; Downe-Wamboldt, 1992).   

 

Vi utgick ifrån Downe-Wamboldts (1992) analysbeskrivning när vi analyserade de vetenskap-

liga artiklarna med manifest kvalitativ innehållsanalys. Samtliga artiklar lästes igenom flerta-

let gånger för att få en heltäckande bild av innehållet. Textenheter som svarade mot våra 

forskningsfrågor plockades ut och kondenserades. Därefter kodades de för att kunna samman-

föra textenheter som liknade varandra till kategorier. Analysen var klar när inga nya kategori-

er kunde bildas och tills de var varandra uteslutande. Under vårt analysarbete återgick vi re-

gelbundet till artiklarna för att kontrollera att vi inte förlorat viktig information och att vi fun-

nit relevanta kategorier. På detta sätt försäkrade vi reliabiliteten för att få fram realistisk-, på-

litlig- och meningsfull information. Validiteten ökade när vi vid seminarier fick innehållet 

granskat av oberoende forskare.  

 

Tabell 1 översikt över artiklar som ingår i analysen (n=8) 
Författare, 
år 

Typ av 
studie 

Antal del-
tagare 

Metod 
 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Caress, Luker, 
Woodcock & 
Beaver 
(2002) 

Kvalitativ 32 Intervju/tematisk analys De flesta deltagare önskar 
medverka i behandlings-
beslut men inte nödvän-
digtvis för att kontrollera 
det. 
  

Hög 

Douglass, 
Aroni, Goeman, 
Stewart, Saw-
yer, Thien & 
Abramson  
(2002) 

Kvalitativ 62 Frågeformulär semi-
strukturerad djupinter-
vju/Kvalitativ inne-
hållsanalys 

Flertalet patienter ansåg 
att behandlingsplanen var 
värdefull för att klara av 
skötseln av sin astma. Be-
handlingsplanen bygger 
på patientens tidigare 
upplevelser av sin sjuk-
dom. 
 

Medium 
 
 

 
___________________________________________________________________________
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Forts. Tabell 1 översikt av artiklar som ingår i analysen (n=8) 
Författare, 
år 

Typ av 
studie 

Antal del-
tagare 

Metod 
 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Douglass, 
Goeman, Aroni, 
Thien, Abram-
son, Stewart & 
Sawyer (2004) 

Kvalitativ 62 Frågeformulär 
SPSS/semistrukturerad 
djupintervju/Kvalitativ 
analys 

Utefter behov och erfa-
renheter väljer patienterna 
omsorgsfullt ut var de vill 
vårdas. Patienternas för-
väntningar och tillfreds-
ställelse med relationen 
till doktorn påverkar kon-
sultationen. 
 

Hög 

Hansson 
Scherman, 
Dahlgren & 
Löwhagen 
(2002) 
 
 

Kvalitativ 30 
 
 
 
 
 
 

Djupintervju/ 
Fenomenologisk analys  
 
 
 
 

Patienter med ast-
ma/allergi utvecklar olika 
vägar i relation till sitt 
sjukdomstillstånd och det 
har en upprätthållande ef-
fekt på identiteten. 
 

Hög  
 
 

Harris & Shea-
rer (2001) 
 
 

Kvalitativ 
 
 

70 
 
 
 
 

Intervju/öppen ostruk-
turerad 
Kvalitativ analys 
 
 
 
 
 

Personers upplevelse av 
att vara engagerade i en 
förändringsprocess, samt 
lära sig ta kontroll över 
sin egen astma. 

Hög 
 
 

Hussein & Part-
ridge 
(2002) 
 
 

Kvalitativ 60 
 
 
 
 
 

Frågeformulär semi-
strukturerad/öppen 
djupintervju 
 

Deltagarna var ovilliga att 
ta ansvar för sin egen 
astma men när de blev vi-
sade en skriftlig självsköt-
selplan och gått igenom 
den steg för steg blev de 
flesta villiga att försöka få 
adekvat övning genom 
diskussion med doktor el-
ler sjuksköterska. 
 

Låg  

Raynor, Savage, 
Knapp & Hen-
ley 
(2004) 
 

Kvalitativ 23 Enkät/ Kvalitativ inne-
hållsanalys  
 
 
 

Deltagarna var bekymrade 
över sin sjukdom, och fo-
kuserade på en mer indi-
vidualiserad muntlig in-
formation från hälsoper-
sonal. Deltagarna anser 
det vara mer värdefullt att 
mottaga råd om mediciner 
öga mot öga, än via bro-
schyrer. 
 

Hög 

Van Mens-
Verhulst, Radt-
ke & Spence 
(2004) 

Kvalitativ 8 Frågeformulär semi-
strukturerad inter-
vju/Kvalitativ inne-
hållsanalys 
 

Deltagarna delger att de 
fått ett lättare liv med 
ökad kunskap om före-
byggande och smärtlind-
ring, och därmed fått bätt-
re kontroll över sin astma. 
 

Hög 

 
___________________________________________________________________________
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Resultat 
Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier. Nedan presenteras de olika kategorierna 

(att vara begränsad och i behov av hjälp, att hoppas på förbättring, att ha kontroll och själv-

känsla samt kategorin att ha stöd och stimulans) under frågeställningarna där fokus ligger på 

upplevelser av begränsningar som sjukdomen medför samt upplevelser av gott liv trots sjuk-

dom. Kategorierna beskrivs i brödtext och illustreras med citat från de analyserade artiklarna.  
 

Upplevelser av begränsningar som sjukdomen medför  

Studier inom detta område visade att människor upplevde sig vara begränsade och i behov av 

hjälp för att kunna leva med sin sjukdom. Det framkom att människor hoppades på förbätt-

ring. Detta baseras på fynd från åtta studier. Kvalitetsbedömningen av studierna gav hög 

(n=6), medel (n=1) och låg (n=1).  

 
Att vara begränsad och i behov av hjälp 

I en studie av Raynor et al. (2004) uttryckte en deltagare att det var mycket han var tvungen 

att lära sig om han skulle kunna leva med sin astma. I flera studier (Harris & Shearer, 2001; 

Caress et al., 2002; Hussein & Partridge, 2002; Raynor et al., 2004) framgick det att männi-

skor med astma upplevde sig ha begränsad kunskap om sin sjukdom och därför kände de ett 

behov av hjälp från vårdpersonal. Fyra studier (Hussein & Partridge, 2002; Hansson Scher-

man et al., 2002; Van Mens-Verhulst et al., 2004; Caress et al., 2002) visade att personer med 

astma upplevde att det var svårt att göra något åt sitt öde och att de förstod att sjukdomen var 

livslång. De kände sig tvingade att leva med astman och dess konsekvenser i det dagliga livet. 

Förmågan att delta i olika aktiviteter var begränsad på grund av astman. En person beskrev att 

han bara hade besvär under en tremånadersperiod varje år och att det sedan var över. En an-

nan person uppgav att astman bara besvärade honom under vintern och vid förkylning och att 

han därför endast behövde mediciner tillfälligt.  

 

….There’s a lot of things you have to learn for yourself if you have to 
live with it [asthma] (Raynor et al., 2004, s. 170). 
 
 

Hussein och Partridge (2002) och Van Mens-Verhulst et al. (2004) fann i sina studier att per-

soner med astma upplevde att sjukdomen förde med sig risker med utlösande faktorer, vilka 

var bäst att undvika. Astman begränsade och förhindrade dem att utföra fysiska aktiviteter och 
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att vistas i närheten av bl.a. pälsdjur. Det fanns personer som utryckte känslor av avsky över 

att bära med sig och använda inhalatorer inför andra människor. Enligt Van Mens-Verhulst 

(2004) upplevde deltagare försämring i sitt tillstånd när de blev trötta och retliga. De upplevde 

ett behov av att fly och gömma sig för att de behövde eget utrymme. I två studier (Van Mens-

Verhulst et al., 2004; Douglass et al., 2002) upplevde deltagare att de hade tendens att överbe-

lasta sig själva när de kände sig bättre i sin sjukdom och orsaken till detta var att de inte visste 

hur de skulle må och hur mycket de skulle orka med längre fram. De beskrev att stress upp-

kom när de förstod att en astmaattack inte bara drabbade dem själva utan även påverkade den 

övriga familjen. Ofta var de i behov av hjälp och kände en trygghet i att ha förprogrammerat 

sina telefoner med direktnummer till släktingar. De kände även trygghet i att ha informerat 

sina barn om hur dessa borde gå tillväga vid en nödsituation när de själva inte var kapabla att 

ringa efter hjälp. En person beskrev detta ingående med att hon lärt sin tvååriga dotter trycka 

på de speciella knapparna på telefonen och säga: 

 

… mommy needs help (Van Mens-Verhulst et al., 2004, s. 82). 
  
 
Att hoppas på förbättring 

I tre studier (Hussein & Partridge, 2002; Hansson Scherman et al., 2002; Caress et al., 2002) 

hoppades människor på förbättring, hade tilltro till doktorn, kände att det gick att diskutera 

med honom och upplevde att han gjorde sitt bästa för dem. Människor med astma upplevde 

skriftlig information om sjukdomen väldigt användbart att få. De förväntade sig även att be-

handlingen skulle ha en positiv inverkan på sjukdomen. Det fanns en önskan om att livet skul-

le vända till det bättre. I studie av Hansson Scherman et al. (2002) hoppades deltagare på ett 

medicinskt genombrott eller en naturlig förändring i kroppen, som skulle kunna leda till för-

bättring av astman. Enligt Hussein och Partridge (2002) kände en person hopp om att det 

skulle finnas botemedel mot sjukdomen, ända tills det att allmänläkaren berättade att så inte 

var fallet. I studie av Hansson Scherman et al. (2002) upplevde människor som levde med 

astma att de hade en inre tro på att det vanliga livet kunde gå vidare om de inte tillät sjukdo-

men bryta ned dem. Istället kämpade de för att hejda sjukdomen.  

  

I have fought it ... and to some extent I’ve thought, if my body’s going 
to play me up then I’ll play it up too ... so I’ve always been running, 
and some summers have been particularly troublesome, so I ran even 
more (Hansson Scherman et al., 2002, s. 303). 
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Upplevelser av gott liv trots astma  
Studier inom detta område visade att människor upplevde att de hade ett tillfredställande liv 

när de hade kontroll över astman och fick känslomässigt stöd och stimulans från medmän-

niskor. Detta baseras på fynd från sju studier. Kvalitetsbedömningen av studierna gav hög 

(n=6), medel (n=0) och låg (n=1).  

 

Att ha kontroll och självkänsla 

I studie (Hansson Scherman et al., 2002) betraktade människor sig själva som sjuka bara när 

de verkligen kände sig sjuka och därmed kunde få kontroll över vad som var sjukdom och vad 

som var hälsa. De beskrev även att en attityd kunde användas för att bemästra sjukdomen och 

därmed stärka självförtroendet. I flera studier (Caress et al., 2002; Harris & Shearer, 2001; 

Raynor et al., 2004; Hussein & Partridge, 2002) upplevde personer sig trygga genom att de 

upprätthöll god astmakontroll och fick sina behov tillgodosedda. Personer kände en säkerhet 

när de klarade av att ta ansvar för sin egen astma. I studie (Van Mens-Verhulst et al., 2004) 

menade deltagare att förståndig astmaskötsel inkluderade att de tog sjukdomen på allvar, an-

vände förebyggande mediciner och avsatte tid för vila. I två studier (Van Mens-Verhulst et al., 

2004; Douglass et al., 2004) upplevde deltagare att livet blivit lättare tack vare användandet 

av profylax och lindrande mediciner. De kände sig glada över att de fick en bättre kontroll och 

upplevde att de själva kunde tala om vad kroppen sa till dem.  

 

I’m my own best doctor because I can tell what my body is saying to 
me (Douglass et al., 2004, s. 168). 
 
…it kind of empowers me to look after my own health....So I feel really 
happy, I feel that I have my medication under control (Douglass et al., 
2004, s. 170). 
 

I två studier (Douglass et al., 2004; Hansson Scherman et al., 2002) upplevde deltagare stärkt 

självkänsla på grund av att de kände sin kropp bra och hade god kunskap om sin astma efter-

som de levt så länge med den. I studie (Hansson Scherman et al., 2002) menade deltagare att 

deras identitet stärktes genom att de var aktiva i vården av sin egen hälsa. 

  

I’ve had it all my life and I understand my asthma better than anyone 
else. Someone that lives with it (Douglass et al., 2004, s. 169). 
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Att ha stöd och stimulans  

I två studier (Caress et al., 2002; Hussein & Partridge, 2002) upplevde människor med astma 

att det var positivt att få känslomässigt stöd och stimulans från sina arbetsgivare, speciellt om 

de motiverade dem till att ta egna beslut gällande den egna hälsan. Flera studier (Van Mens-

Verhulst et al., 2004; Douglass et al., 2004; Hansson Scherman et al., 2002; Hussein & Part-

ridge, 2002) visade att släkt och vänner hjälpte till i hushållsarbetet och gav känslomässigt 

stöd. Personer med astma beskrev att om partnern också hade samma sjukdom, var förståelsen 

mellan makarna bättre, därför att båda visste hur det var att vara sjuk. En kvinna upplevde att 

barnens närvaro stimulerade henne till att bättre ta hand om sig själv. I studie av Hansson 

Scherman et al. (2002) blev människor stimulerade av att försöka fortsätta med det mest me-

ningsfulla i livet och då upprätthålla en normal bild av sig själva.   

 

She’s looking after me… I mean she rings me up to keep an eye on me 
and if I have to make a call to her about something she rings me 
back…. I just feel like she’s watching over me (Douglass et al., 2004, 
s. 169). 
   
It’s fun with horses and cats…but I know that if I work with them then 
I’ll be ill for a day. But sometimes I do it anyway, but then I have to 
realize that I’ll have to take it easy the next day. I can’t drive a car. 
My eyes swell right up if it’s particularly bad (Hansson Scherman et 
al., 2002, s. 304). 
 
 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av att leva med ast-

ma och upplevelser av gott liv trots sjukdom. Analysen resulterade i fyra slutkategorier: att 

vara begränsad och i behov av hjälp; att hoppas på förbättring; att ha kontroll och självkänsla; 

att ha stöd och stimulans. 

  

Under frågeställningen upplevelser av begränsningar som sjukdomen medför framgick det att 

människor upplevde sig vara begränsade och i behov av hjälp från andra och från vårdperso-

nal för att kunna leva med astma. Människor förstod att sjukdomen var livslång och kände sig 

tvingade att leva med den. Vissa personer ville inte använda inhalatorer bland andra och kän-

de sig därför begränsade att kunna utföra aktiviteter. Enligt Carson och Mitchell (1998) är 

människor oroliga över hur deras sjukdom kommer att påverka dem, de vill kunna vara rörliga 

och oberoende även om de skulle sitta i rullstol. De gillar inte att bli skjutsade hit och dit av 
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någon annan och känner att de inte vill bli mer begränsade. Lee, Rodin, Devins och Weiss 

(2001) fann att kroppsliga symtom såsom enorm trötthet och svaghet kommer gradvis och att 

enkla aktiviteter blir då till stora utmaningar i det dagliga livet. Författarna menar vidare att 

människor som är sjuka försöker hjälpa varandra i vardagen och söker därför hjälp från vän-

ner och familj och enligt Timmerman och Acton (2001) känner människor med kronisk sjuk-

dom tillfredsställelse när deras behov blir tillgodosedda. Studier (Emond, Reed, Graff, Clark, 

& Camargo, 2000; Devine, 1996) visar att om personer med astma lär sig att använda mätin-

strument för att kontrollera sin lungfunktion, minskar detta behov av symtomlindrande läke-

medel. Sjuksköterskor kan lära ut dem detta och även avslappningsövningar som hjälper dem 

att klara sin andnöd bättre, som lindrar deras symtom och som minskar deras oro. Personer 

som får denna utbildning i kombination med vanlig astmabehandling får en ökad kunskap och 

blir därmed mindre begränsade i sitt dagliga liv. Enligt Eriksson (1997) ska god och välplane-

rad omvårdnad inkludera en vård som ser till människans lidande och behov.  

 

Vår litteraturstudie visade under frågeställningen upplevelser av begränsningar som sjukdo-

men medför att människor med astma hoppades på förbättring, hade viljan att kämpa för sin 

hälsa och önskade att livet skulle bli lättare. De önskade att sjukdomen inte skulle bryta ner 

dem. De upplevde att de fick användbar information av vårdpersonal som gjorde sitt bästa för 

dem. Enligt Hewitt-Taylor (2003) behöver personer tillräcklig information för att kunna tro på 

sig själva och lära sig ta egna beslut. Paulson, Norberg och Danielson (2002) kom fram till att 

personer som lever med kronisk sjukdom aldrig slutar att hoppas på förbättring. Lee et al. 

(2001) menar att människor förändrar sin livsstil i hopp om förbättring, genom att utveckla en 

mer hälsosam inställning. Genom att få information vill de skaffa sig så mycket kunskap som 

möjligt om sin sjukdom. Enligt Rogers, Kennedy, Nelson och Robinson (2005) påverkas den 

hjälpsökandes vilja och förmåga att engagera sig i beslut som rör vården av hur informationen 

ges till honom. Van Dongen (1998) påstår att personer som är sjuka gör det bästa de kan för 

att fortsätta sina liv trots sjukdom. Människor hoppas och tror att de ska få ett mer självstän-

digt liv och det finns de som förlitar sig till religionen och tror på ett liv efter detta. Enligt 

Carson och Mitchell (1998) tror människor på förbättring och förknippar hoppet med be-

kvämlighet och lättnad. Människor vill ha förmåga att anpassa sig till varje ny fas i sin sjuk-

dom och hoppas att sjukvården ska finna något som kan hjälpa dem. De känner även att det är 

viktigt att tro att någon är intresserad av dem. I en studie av Wilkes, Baugh och Luke (2003) 

framgår det att det är viktigt att sjuksköterskan har en positiv inställning och attityd, försöka 

inge hopp till den människa som är sjuk. 
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Under frågeställningen upplevelser av gott liv trots sjukdom visade vår litteraturstudie att 

många människor med astma upplevde trygghet och säkerhet när de hade kontroll över sin 

sjukdom. De beskrev att livet kändes lättare med hjälp av förebyggande och lindrande medi-

ciner, självkänslan och identiteten stärktes på grund av att de lärde känna sin kropp. Enligt 

Öhman et al. (2003) kan människan trots svår sjukdom uppleva tillfredställelse och självkäns-

la, genom att vara självständig och kunna behålla sin rörelsefrihet så långt det är möjligt. Ro-

gers et al. (2005) menar att människor får ett större inflytande i behandlingsbeslut om de får 

mer egenansvar och genom att vara aktiv i diskussioner som rör den egna hälsan. Då kan 

människan få hanterbarhet och kontroll över sin situation. Corbin (2003) framhäver att männi-

skor lär sig att lita på de signaler kroppen sänder ut och på så sätt få kunskap om hur den egna 

kroppen reagerar vid olika tillfällen. Irurita (1999) menar att det viktigaste är att ha kunskap 

om vad som händer med en för att kunna förbereda sig på hur det är att vara i patientrollen. 

Genom detta kan känslan av osäkerhet och stress reduceras. Enligt Jakobsen (2001) har män-

niskor erfarenheter av att sjukdom är bunden till kroppsliga upplevelser och de fokuserar på 

vad kroppen gör. Eftersom kronisk sjukdom påverkar det kroppsliga beteendet kan det påver-

ka hur människor beter sig, psykiskt och socialt, samt hur de anpassar sig till förändringar.  

 

Vår litteraturstudie visade under frågeställningen upplevelser av gott liv trots sjukdom, att stöd 

och medkänsla från närstående och arbetsgivare stimulerade människor att ta egna beslut och 

hjälpte dem att bättre ta hand om sig själva. Paulson et al. (2002) kom fram till att det är vik-

tigt för människor som är sjuka att känna sig respekterade, trodda och förstådda. Det upplevs 

som ett stort stöd när vårdpersonal arrangerar möten med arbetsgivare. Det är viktigt att ar-

betsgivare får kännedom om att människor med sjukdom kan bli långtidssjukskrivna eller om 

möjligt bli erbjudna mer stimulerande arbetsuppgifter. Vanderwerker och Prigerson (2003) 

menar att socialt stöd kan associeras till livskvalitet och till positiva förändringar för personer 

som är sjuka. Enligt Lee et al. (2001) upplever människor att det är mycket viktigt att känna 

stöd och förståelse från familj och vänner för att få hjälp att klara av sin sjukdom. Carson och 

Mitchell (1998) skriver att människors upplevelse av smärta lindras när de omger sig av en 

stödjande och förstående familj. Enligt Eriksson (1997) är det viktigt för patienten att känna 

trygghet och kontinuitet i omvårdnaden. För patienten kan en god relation till sjuksköterskan 

vara avgörande för patientens tillfrisknande och upplevelse av hälsa. Omvårdnad måste grun-

da sig på vad som är bäst för patienten och det är av betydelse hur sjuksköterskan är till sättet 

och hur hon engagerar sig. Det är viktigt att sjuksköterskan finns där för patienten, inte bara 

kroppsligt utan även själsligt. Cameron (1996) påstår att ett socialt stöd från närstående, en 
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ökad följsamhet till behandlingen och situationer som är svåra kan då klaras av lättare. I stu-

die av Ringsberg, Lepp och Finnström (2002) känner sig deltagare lättade över att inte vara 

ensamma om att ha astmaliknande symtom och upplever solidaritet, stöd och bekräftelse när 

de får dela sina känslor med andra gruppmedlemmar, vilka de träffar i särskilda grupper ar-

rangerade av vårdpersonal. Genom dessa möten stärks självförtroendet hos människor med 

astma, vilket bidrar till att de blir stimulerade att prova nya saker och får en ökad tro på sig 

själva. 

 

Metoddiskussion 
Vår litteraturstudie analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys, inspirerad av 

Downe-Wamboldt (1992) som är användbar vid forskning av människors upplevelser, detta 

medför att det blir minimala förluster av information från den ursprungliga texten. Samtliga 

artiklar lästes igenom flera gånger för att få en djupare förståelse för innehållet, vilket med-

förde ökad tillförlitlighet. Flera av de analyserade artiklarna visade liknande resultat vilket 

stärker trovärdigheten. Under analysarbetet var vi noga med att återgå till textenheterna och 

artiklarna för att minimera risken för tolkning. Holloway och Wheeler (2002) menar att om en 

kvalitativ studie ska vara trovärdig bör den vara konsekvent och tydlig, och läsaren bör kunna 

spåra resultatet till originaltexten. Det är viktigt att läsaren ska kunna följa författarens tanke-

gång. Vidare menar författarna att forskare bedömer trovärdigheten genom att betrakta om det 

finns rimliga fynd, överförbarhet och bekräftbarhet. Bekräftbarhet innebär att forskaren är öp-

pen och ärlig om sina egna åsikter, vilka är viktiga att bortse ifrån under studiens gång. Be-

kräftbarhet betyder att studien ska vara möjlig även för andra att utföra. Vi har i metodavsnit-

tet noggrant beskrivit hur analysarbetet har gått till och resultatet stärkte vi med citat från de 

analyserade artiklarna samt genomgående bortsett ifrån våra egna åsikter. Validiteten ökade 

när vi vid seminarier fick innehållet granskat av oberoende forskare.  

 

Holloway och Wheeler (2002) menar vidare att det är viktigt att syftet bekräftas i resultatet 

och att det är läsaren som avgör om överförbarhet av studiens resultat är möjlig. Tillförlitlig-

heten i en kvalitativ studie beror på hur adekvat och följsamt metodavsnittet, analys- och re-

sultatavsnittet är. Resultatet av vår litteraturstudie kan vara överförbart på andra personer 

och/eller liknande situationer. I vår litteraturstudie har endast ett litet urval artiklar (n= 8) ana-

lyserats, vilket innebär en svaghet för studien. Litteratursökningen gav endast dessa få kvalita-

tiva studier inom området upplevelser av att leva med astma (där fokus ligger på upplevelser 
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av begränsningar som sjukdomen medför samt upplevelser av gott liv trots sjukdom). De ana-

lyserade artiklarna i vår litteraturstudie har genomgått en kvalitetsgranskning (tabell 1), där 

redovisas deltagare, intervjumetod, analysmetod och huvudfynd. Det är möjligt att vi gjort en 

felbedömning vid granskningen av artiklarna, vad det gäller skattning i hög, medium eller låg.  

 

Slutsats 
Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att om människor med astma ska kunna uppleva 

gott liv ser det ut som att de måste kunna ha kontroll och känna trygghet i sin sjukdom i den 

totala livssituationen. Det är troligt att denna kunskap kan ge sjuksköterskor förutsättningar att 

se hela människan och utveckla omvårdnadsinterventioner som kan stödja och hjälpa henne 

att leva sitt dagliga liv så optimalt som möjligt. Människor upplever begränsning i tillvaron 

och är i behov av hjälp för att kunna leva med astma, detta kan likna resultatet i en studie av 

Strandberg, Norberg, och Jansson (2003) där en man upplever sin kroniska lungsjukdom som 

en begränsning och är i behov av hjälp från andra människor i sitt dagliga liv. Mueller, Hook 

och Fleming (2004) menar att etiska principer av självbestämmande fodrar att vårdpersonal 

upprätthåller patientens förtroende, vilket är nödvändigt ur behandlingssynpunkt. Enligt Hy-

land och Ståhl (2004) upplever människor med astma kontroll när de tar sina lindrande medi-

ciner. I studie av Mäkinen, Suominen och Lauri (2000) upplever en person med astma tack-

samhet över det stöd han mottar från andra människor. Han känner även glädje över att kunna 

dela sina erfarenheter av astma med andra och på så sätt få värdefull information om olika sätt 

att hantera sin sjukdom.  

 

Det är troligt att denna litteraturstudie kan tillämpas i praktisk vårdverksamhet därför att stu-

dier gjorda ur ett inifrånperspektiv antas tydliggöra människans unika behov och därmed göra 

det möjligt för vårdpersonal att kunna bemöta människor med astma på ett bra sätt. Vi hoppas 

att fortsatt forskning på området som berör upplevelser av att leva med astma, kommer att be-

drivas. Eftersom utvecklingen går framåt antar vi att aktuell forskning ständigt kommer att ef-

terfrågas. 
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