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Sammanfattning:  

Introduktion: Lungrehabilitering är en evidensbaserad rekommenderad del av 
omhändertagandet av personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 
Fysioterapeutiska interventioner vid lungrehabilitering kan vara patientutbildning och 
träning, vilka har visat på positiva effekter. Dock saknas det studier om hur personer 
med KOL upplever dessa interventioner inom primärvård.  

Syfte: Studien syftar till att utforska upplevelse av fysisk aktivitet för personer med 
kroniskt obstruktiv sjukdom (KOL) efter att ha deltagit i lungrehabilitering med 
fysioterapeutiska interventioner i form av träning alternativt patientutbildning eller en 
kombination av dessa inom primärvården.  

Metod: Studien tillämpade bekvämlighetsurval ur pågående primärvårdsverksamhet 
på en vårdcentral. Deltagarna hade erhållit träning i grupp och/eller 
patientutbildningen ”Aktiv med KOL”. Intervjuer genomfördes med fyra kvinnor och 
fem män i åldrarna 67–81 år. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys 
enligt Graneheim och Lundman.  

Resultat: I resultatet framkom fem kategorier: ny kunskap ger motivation, 
träningsintervention påverkar aktivitetsnivå och stimulerar följsamhet, att få till fysisk 
aktivitet som en del av vardagen, drivkrafter till fysisk aktivitet samt andfåddhet och 
smärta begränsar utförandet av fysisk aktivitet. Det övergripande temat för alla 
intervjuer var ”att vilja vara fysiskt aktiv trots upplevda symtom”.  

Slutsats: I enlighet med temat visade studien på att deltagarna hade acceptans för 
symtom inklusive andnöd vid fysisk aktivitet. I studien framkom också acceptans inför 
det som krävs av individen själv i att ta ansvar för sin fysiska aktivitetsnivå. Mer 
forskning behövs för att studera interventionernas effekt över tid. 
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Abstract:  

Introduction: Pulmonary Rehabilitation is an evidence-based and recommended part 
of the care of people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 
Physiotherapeutic interventions in Pulmonary Rehabilitation can be patient education 
and training, which have shown positive effects. However, there are no studies on how 
people with COPD experience these interventions within primary care.  

Aim: The aim of the study was to explore the experience of physical activity for people 
with chronic obstructive disease (COPD) after participating in pulmonary rehabilitation 
with physiotherapeutic interventions in the form of exercise, patient education or a 
combination of these within primary care. 

Method: Participants were recruited by convenience sampling from ongoing activities 
at a health care center. The participants had received exercise in groups and/or patient 
education. Interviews were conducted with four women and five men, aged 67–81. The 
material was analyzed with qualitative content analysis according to Graneheim and 
Lundman. 

Results: In the result five categories emerged: new knowledge gives motivation, 
exercise intervention affects activity level and stimulates compliance, to make physical 
activity a part of everyday life, driving forces for physical activity and shortness of 
breath and pain limit the execution of physical activity. The overall theme for all 
interviews was “wanting to be physically active despite experienced symptoms”. 

Conclusion: According to the theme, the study showed that the participants had 
acceptance for symptoms including shortness of breath during physical activity. The 
study also revealed acceptance of what is required of the individual in taking 
responsibility for physical activity level. More research is needed to study the effect of 
interventions over time. 
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Introduktion 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett allvarligt hälsoproblem i Sverige och 

globalt. Den dominerande riskfaktorn för att utveckla KOL är tobaksrökning men 

inandning av partiklar och gaser via arbetet eller i hemmet kan också leda till sjukdomen 

(1, 2) . KOL klassas som en folksjukdom och var 2016 den tredje största dödsorsaken i 

världen (3). I publicerad data i Sverige fann man att KOL-prevalensen var 16,2 % bland 

individer över 40 års ålder. Samma studie visade dock också att underdiagnostiken av 

KOL var betydande (4). Personer med KOL använder mycket hälso- och sjukvård och den 

årliga kostnaden i Sverige beräknas till ca 14 miljarder kronor (5). Med tidig upptäckt och 

rätt åtgärder kan sjukdomsförloppet av KOL påverkas och behandlas vilket kan bespara 

kostnader för samhället och lidande för den enskilde individen (6). 

KOL orsakas av inflammationsceller i luftrör och lungvävnad vilket leder till 

luftvägsobstruktion som förhindrar flödet i luftvägarna. Konsekvensen blir dyspné 

(andnöd) vilket är det vanligaste symtomet för personer med KOL. Initialt i 

sjukdomsförloppet upplevs dyspné vid måttlig fysisk ansträngning och längre in i 

sjukdomsförloppet även vid mindre fysiskt ansträngande aktiviteter. Hosta och slem är de 

i övrigt mest frekvent rapporterade symtomen och trötthet är vanligt. Utmärkande för 

KOL är att man drabbas av försämringsperioder vilka benämns som exacerbationer. 

Exacerbationer leder till akut försämring av andningssymtom, försämrat hälsostatus och 

ökad progression i sjukdomen (6-8). 

Lungrehabilitering är en evidensbaserad och rekommenderad del i omhändertagandet av 

personer med KOL. Lungrehabilitering baseras på noggrann patientbedömning följt av 

individanpassade åtgärder. Åtgärderna inkluderar (men begränsas ej till) träning, 

utbildning och beteendeförändring avsedda att förbättra det fysiska och psykiska 

tillståndet för personer med kroniska lungsjukdomar med målet att främja den 

långsiktiga efterlevnaden av hälsofrämjande beteenden (9). Trots rekommendation och 

beprövad effekt är implementering av lungrehabilitering i vården begränsad och det är 

visat att strukturen för lungrehabilitering inom den svenska primärvården behöver 

förbättras och förtydligas för ökad tillgänglighet (10, 11).  

En avgörande konsekvens av sjukdomen är att personer med KOL sänker sin fysiska 

aktivitetsnivå som en följd av dyspnén vilket leder vidare till förlust av fysisk kapacitet. 

Fysisk inaktivitet blir ett huvuddrag för sjukdomen. Samtidigt är fysisk aktivitetsnivå den 

faktor som starkast kan predicera mortalitet för personer med KOL. Med andra ord 

innebär detta att personer med KOL som är fysiskt inaktiva har en sämre prognos än de 

som är fysiskt aktiva (12-15). Vidare är muskeldysfunktion mycket utbredd för personer 



 

med KOL där studier visar på en förekomst av muskeldysfunktion på 30-90%, 

problematiken ökar med graden av sjukdom (16, 17). Muskeldysfunktion i form av 

försämrad muskelstyrka och muskulär uttröttbarhet ger konsekvenser som sänkt 

träningstolerans, sänkt livskvalitet och ökad mortalitet (18). 

Fysioterapeutiska interventioner i primärvården 

Fysisk aktivitet är ett komplext beteende som definieras som all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver viloförbrukning. I ordet träning ligger ofta en målsättning att 

öka prestationsförmågan (19). Träning vid KOL förbättrar livskvalitet, dyspné, känsla av 

trötthet och känsla av att kunna kontrollera sin sjukdom (20). Minskad dyspné förklaras 

inte av förbättrad lungfunktion utan härrör till att fysisk aktivitet/träning medför att 

upplevelsen av dyspnén förbättras (21). Forskning har även visat på förbättring av fysisk 

kapacitet och muskelfunktion (9). Fysisk aktivitet blir därför högt prioriterat för personer 

med KOL i syfte av att öka den fysiska aktivitetsnivån och därmed förbättra den fysiska 

förmågan. Evidensen för lungrehabilitering med träning som en nyckelkomponent 

jämfört med sedvanlig behandling är övertygande (9, 20). Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer anger också att hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med stabil KOL och 

nedsatt fysisk förmåga kondition- och styrketräning. Detta faller inom fysioterapeutens 

område (22). Samtidigt bör noteras att det finns en osäkerhet kring hur 

lungrehabilitering bör bedrivas optimalt och hur vinsterna med lungrehabilitering 

bevaras över tid (23).  

Patientutbildning är en metod för fysioterapeuter att förmedla kunskap kring KOL vilket 

är samstämmigt med Socialstyrelsens riktlinjer och rekomendationerna för 

lungrehabilitering (9, 22). Ett omhändertagande av personer med KOL som inkluderar 

patientutbildning kan ge förbättrad livskvalitet, ökad fysisk kapacitet, reducera vårdbehov 

och förbättra förmåga att hantera exacerbationer (24, 25). Riksförbundet HjärtLung har i 

samarbete med Umeå universitet och med stöd av Socialstyrelsen tagit fram en teoretisk 

patientutbildning som heter Aktiv med KOL som håller på att spridas inom Sverige (26). 

Problemformulering 

Det finns till författarens kännedom inga studier som har undersökt hur 

lungrehabilitering i form av fysioterapeutiska interventioner med träning och 

patientutbildning i primärvården påverkar upplevelsen av fysisk aktivitet för personer 

med KOL. Det är värdefullt att studera upplevelsen av fysisk aktivitet ur ett 

patientperspektiv då det kan bidra till bättre förståelse för hur hälso- och sjukvården kan 

inverka till att personer med KOL kan bibehålla de positiva effekterna av 

lungrehabilitering inklusive en aktiv livsstil över tid.  



 

Syfte/Frågeställning 

Studien syftar till att utforska upplevelse av fysisk aktivitet för personer med kroniskt 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) efter att ha deltagit i lungrehabilitering med 

fysioterapeutiska interventioner i form av träning, patientutbildning eller en kombination 

av dessa inom primärvården. 

Metod 

Design  

Denna studie hade en kvalitativ forskningsdesign (27, 28). Metoden är väl lämpad för att 

utforska subjektiva uppfattningar och erfarenheter (29, 30). Induktivansats valdes mot 

bakgrunden att tidigare undersökningar på området var begränsade (29, 31-34). 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att skapa en bild av personernas 

upplevelse utifrån deras erfarenheter, intervjuerna utgick således ifrån frågeområden 

snarare än exakta frågor (35). Materialet bearbetades sedermera med kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (29, 30).  

 

Urval och deltagare  

Studien tillämpade bekvämlighetsurval ur pågående gruppverksamhet för personer med 

KOL på en vårdcentral i Sörmland. Deltagarna hade genomgått behandling med 

gruppträning eller patientutbildningen Aktiv med KOL eller båda interventionerna. 

Inklusionskriterierna var KOL-diagnos verifierad med spirometri och förmåga att förstå 

svenska i tal och skrift. Exklusionskriterium var annan sjukdom som förhindrade 

deltagande i de aktuella interventionerna. Gruppdeltagare (ca. 25st.) från totalt fyra 

grupper tillfrågades i samband med det sista grupptillfället. Rekryteringen skedde 

löpande från oktober 2018 till februari 2019. Totalt accepterade nio personer att delta i 

studien, varav fyra var kvinnor och fem var män, i åldrarna 67–81 år. Intervjuerna 

genomfördes en till åtta veckor efter intervention. Deltagarna hade levt med sin KOL-

diagnos mellan ett och 19 år. Två studiedeltagare hade genomgått gruppträning, två 

studiedeltagare hade genomgått patientutbildning och fem studiedeltagare hade 

genomgått en kombination av dessa två interventioner. Se vidare tabell 1 för 

bakgrundbeskrivning av deltagarna.  

  



 

Tabell 1. Bakgrundsinformation deltagare 

    FEV1% av   

  Ålder Kön Intervention förväntat värde* CAT** MRC*** 

1 72 M Träning, utbildning 67,3% (stadium 2) 22 1 

2 68 K Utbildning 63,7% (stadium 2) 28 3 

3 67 K Utbildning 77,9% (stadium 2) 22 1 

4 78 M Träning, utbildning 49,9% (stadium 2) 8 2 

5 81 M Träning, utbildning 48,7% (stadium 3) 22 3 

6 76 M Träning 40,1% (stadium 3) 16 3 

7 81 K Träning 48,8% (stadium 3) 13 3 

8 69 K Träning, utbildning 59,2% (stadium 2) 16 3 

9 76 M Träning, utbildning 33,2% (stadium 3) 20 2 

*Stadium av KOL baseras på spirometrivärde och delas in i 1–4 där högre stadium 

innebär sämre lungfunktion ** CAT-skalan går från 0–40, ju högre poäng desto högre 

påverkan på hälsostatus ***MRC –skalan går från 0=jag blir andfådd när jag 

anstränger mig rejält till 4=jag blir andfådd när jag klär mig 

 

Interventioner 

Vid spirometriverifierad KOL-diagnos meddelades fysioterapin som kallade personen till 

besök. Vid besöket genomfördes kartläggning av fysisk aktivitetsnivå enligt FYSS och 6-

minutersgångtest (19). De som presterade mindre än 350m på 6-minutersgångtest var 

prioriterade för träningsgrupp. Träning i grupp bedrevs i åtta veckor med ett tillfälle per 

vecka a´ 30min. Träningen bestod av stationer med styrkeövningar för ben, armar och 

bål.  

Via fysioterapin erbjöds också personer med KOL patientutbildningen Aktiv med KOL 

(26). Aktiv med KOL bestod av fyra teoretiska tillfällen a´ 2h och syftade till att stärka i 

det personen kan göra själv i form av egenvårdsstrategier. Handledare för gruppen var två 

fysioterapeuter med stöd av astma/KOL-sköterska samt läkare som pratade om 

läkemedel och dietist som pratade om kost. Upplägget med flera yrkeskategorier 

involverade var en lokal modifiering av konceptet.  

Det fanns ingen förutbestämd ordning i vilken ordning träning i grupp/patientutbildning 

erbjöds och genomfördes på vårdcentralen.  



 

Datainsamling 

Pågående grupper (träningsgrupp och patientutbildning) fick muntlig och skriftlig 

information om den aktuella studien (se bilaga 1, Information till deltagarna) av 

legitimerad sjukgymnast Karin Lundell (K.L). Skriftligt samtycke skrevs på av samtliga 

studiedeltagare (se bilaga 2, Samtycke). Studiedeltagarna valde själva tidpunkt och var 

intervjuerna skulle genomföras. Intervjuerna genomfördes av K.L. Fyra intervjuer 

genomfördes i hemmet hos deltagaren och fem intervjuer i vårdcentralens konferensrum. 

Intervjuerna varade mellan 15-40 minuter.  

En intervjuguide som var semistrukturerad med öppna frågor användes (35). 

Intervjuguiden hade tre frågeområden (se bilaga 3, Intervjuguide). Det första 

frågeområdet berörde hur genomgången behandling upplevdes och vad behandlingen 

inneburit för deltagaren. Frågor kring vad som motiverar eller hindrar till fysisk aktivitet 

ställdes också. Det andra frågeområdet behandlade fysisk aktivitet som egenvård. Frågor 

kring ifall man önskade gå kvar i sjukvårdens regi ställdes liksom om kontakten med 

vårdcentralen ändrats efter genomgången behandling. Det tredje frågeområdet 

behandlade vad i den genomgångna behandlingen som deltagaren upplevt bidragit mest 

till kunskap kring fysisk aktivitet. Avslutande frågor behandlade frågor kring framtiden 

och vilka råd deltagaren skulle vilja ge andra personer med KOL och vad behandlade 

fysioterapeuter bör tänka på framöver.  

 

Ansvarig för studien var ej involverad i någon gruppbehandling under pågående studie. 

Transkribering utfördes av proffesionell transkriberare och lyssnades sedan igenom av 

K.L. Intervjuer och transkriberat material avidentifierades med kodning.  

Dataanalys  

Inom kvalitativ metod valdes innehållsanalys vilket innebar att nedskrivet datamaterial 

analyserades stegvis med fokus på olikheter och likheter (27, 28, 31). Närmare utfördes 

den kvalitativa innehållsanalysprocessen enligt Graneheim och Lundmans beskrivning. 

Kvalitativ innehållsanalys innefattade latent och manifest nivå. Den manifesta nivån 

täckte de synliga och uppenbara delarna av texten. Den latenta nivån sökte tolkning av 

djupare betydelse (30).  

 

Analysprocessen skedde således stegvis och startade med förberedelse och inläsning av 

materialet då det anses att inget vetande eller teori kan skapas om man inte är fullt 

bekant med materialet (31). Därefter identifierades meningsbärande enheter i det 

transkriberade datamaterialet i form av meningar som svarade mot syftet. Nästa steg 

innebar att de meningsbärande enheterna kondenserades genom förkortning men med 

bevarande av kärnbetydelsen i meningen. Processen fortskred vidare till att de 



 

kondenserade meningsenheterna kodades med nyckelord som slutligen jämfördes utifrån 

likheter och skillnader och sedermera sorterades in i kategorier och underkategorier. 

Detta utgjorde det manifesta innehållet. Slutligen formades det latenta innehållet, utifrån 

tolkning av djupare betydelse av kategorierna, i ett tema som återkopplade till syftet. 

Framväxt av tema var en process som pågick under hela analysarbetet och kan ses som ett 

sammanfattande resultat av studien (36). Allt underlag i analysen lästes flera gånger för 

att säkerställa att analysen var representativt för materialet (30). 

 

K.L ansvarade för dataanalysen men under processen diskuterades kodning, 

underkategorier och kategorisering med handledarna Karin Wadell (K.W) och Malin 

Nygren Bonnier (M.N-B) som triangulering mellan tre undersökare, för att stärka 

trovärdigheten i analysen där M.N-B hade stor erfarenhet av kvalitativ metod. Materialet 

processades således fram och tillbaka och kategorierna omarbetades vartefter utifrån 

detta (28, 36). Forskargruppen (K.L, K.W, M.N-B) är legitimerade sjukgymnaster med 

intresse för fysisk aktivitet för personer med KOL vilket medförde viss förförståelse under 

studieprocessen. 

 

Tabell 2. Exempel ur analysprocessen. 

Meningsbärande Kondenserad     

enheter meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Min stegräknare  Stegräknare är  Steg som mål Målsättning   

är inställd inställd på 6000   för att fysisk   

på 6 000 steg, och Steg, första målet.   aktivitet ska   

det ska jag… Men det kan bli   bli genomförd   

det är mitt första mål  7-9000steg.      

att komma över        

varje dag.         

Så allting över         

det är plus då.       Att få till 

Men det kan ju bli       fysisk aktivitet 

7-8-9 000 ibland.       som rutin 

Fysisk aktivitet det är  Fysisk aktivitet  Fysisk aktivitet, Betydelse av    

allting man gör,   innebär allt man  vardagssysslor,  fysisk    

tycker jag. Det är  gör, vardagssysslor  träning aktivitet   

dammsuga och stryka  och träning       

och gå med hunden          

och gå och handla och          

sen är det träningen.         
 

  



 

Etiska aspekter  

Träning i grupp och patientutbildning är rekommenderad behandling för personer med 

KOL och utsatte inte deltagarna i studien för ytterligare risk eller skada jämfört med 

sedvanlig behandling. Gruppträningen anpassades av legitimerad fysioterapeut med 

erfarenhet av KOL-behandling. Annan vårdpersonal så som läkare fanns att tillgå om 

behov skulle ha uppstått. I patientutbildningen deltog flera personalkategorier som 

astma/KOL-sköterska, dietist, läkare och fysioterapeuter för att frågor inom flera 

områden skulle kunna bemötas. De deltagare i studien som enbart deltog i träning i grupp 

erbjöds att delta i patientutbildning vid senare tillfälle respektive de som enbart deltog i 

patientutbildning erbjöds träning senare om önskemål fanns. Alla deltagare i studien 

skrev under informerat samtycke (se bilaga 2, Samtycke) och fick skriftlig och muntlig 

information om att de kunde avbryta sitt deltagande i studien om de önskade. 

Intervjuerna skulle eventuellt kunna ha uppfattats som integritetskränkande även om 

frågornas innehåll fokuserade på upplevelse av fysisk aktivitet. Denna risk minimerades 

med att deltagaren kunde avstå att svara på frågor om denne önskade. 

Intervjuerna kodades med ett nummer. Det inspelade materialet och det transkriberade 

materialet försvarades avskilt från kodlistan.  

Studien var godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, Dnr 2018-383-31M. 

  



 

Resultat 
I resultatet framkom fem kategorier: ny kunskap ger motivation, träningsintervention 

påverkar aktivitetsnivå och stimulerar följsamhet, att få till fysisk aktivitet som en del av 

vardagen, drivkrafter till fysisk aktivitet samt andfåddhet och smärta begränsar 

utförandet av fysisk aktivitet. Det övergripande temat för alla intervjuer var ”att vilja vara 

fysiskt aktiv trots upplevda symtom” (se figur 1).  

 

Ny kunskap ger motivation 

Patientutbildning ger trygghet men också oro 

Ökad medvetenhet kring fysisk aktivitet 
Träningsgrupp och patientutbildning 
kompletterade varandra 

 
Träningsintervention påverkar aktivitetsnivå 
och stimulerar följsamhet 

Effekter av träningsgrupp 

Gruppen ger stöd 

Att välja att avstå från intervention 

 
Att få till fysisk aktivitet som en del av 
vardagen 

Betydelse av fysisk aktivitet 

Rutiner underlättar 

Fysisk aktivitet som eget ansvar 

 
Drivkrafter till fysisk aktivitet 

Strategier som hjälper 

Motivation påverkar utfall 

Fysisk aktivitet ger tillfredsställelse 

 
Andfåddhet och smärta begränsar utförandet 
av fysisk aktivitet 

Ork och kroppsliga hinder 

Påverkan av dyspne´ 
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Figur 1. Resultat, upplevelse av fysisk aktivitet 

Ny kunskap ger motivation 

I den här kategorin framkom tre subkategorier: patientutbildningen gav trygghet men 

också oro, ökad medvenhet kring fysisk aktivitet och träningsgrupp och patientutbildning 

kompletterade varandra. Sammanfattningsvis visade denna kategori att deltagarna 



 

upplevde att det var hjälpsamt att få en bättre bild av sjukdomsförloppet och vetskap om 

att sjukdomen är påverkbar, vilket deltagarna upplevde motiverade till 

självomhändertagande inklusive fysisk aktivitet. 

 

Patientutbildningen gav trygghet med också oro 

Deltagarna beskrev att patientutbildningen bidrog till ny kunskap som gav större klarhet 

kring hur KOL manifesteras och att sjukdomen är påverkbar. Att flera yrkeskategorier var 

involverade i utbildningen förstärkte detta då bilden av sjukdomen och möjliga åtgärder 

vidgades. Deltagarna beskrev att även om inte all information var ny så gick man ifrån att 

ha varit outbildad i KOL till informerad och att man tillgodogjorde sig upplysningar som 

hade varit svåra att hitta på egen hand. Trygghet uttrycktes alltså i form av att man fick 

reda på vad som händer och vad man egentligen kan göra åt det och att denna kunskap 

medförde en känsla av att man kommer kunna hantera sin sjukdom lättare. Deltagarnas 

erfarenhet var att det var viktigt att delta och att information ledde vidare till motivation 

beträffande självomhändertagande.  

 

”Jo men nu är jag ju liksom lite mer motiverad och har fått lite mera inblick i 

det. Och man måste ju lyssna på de som förstår. Och då tar man ju till sig det 

och försöker få det att fungera så bra som möjligt.” (deltagare 4) 

 

”KOL har blivit mer positivt, inte att ha det men att lära sig leva med det och 

hitta utvägar till ett bättre liv.” (deltagare 3) 

 

Samtidigt som deltagarna uppgav att bilden av KOL nyanserades från att ha varit en 

dödsdom där alla slutar på samma sätt till en bild av att sjukdomen är påverkbar 

medförde patientutbildningen också oro. Detta beskrevs i termer av att sjukdomen inte 

stannar upp och att det som väntar är skrämmande.  

”Det vart jag förvånad över. Jag har ju den uppfattningen att i och med att 

man slutar röka så slutar KOL:en att utvecklas. Men så är det inte i 

verkligheten… Så det var lite oroväckande också, tycker jag, att det kommer 

ifatt en trots att man har slutat röka så att säga”. (deltagare 2)  

Informationen om försämringsperioder var delvis obekant vilket å ena sidan uttrycktes i 

ökad oro men också i form av en större förståelse för perioder av trötthet och andfåddhet. 

Detta benämndes i termer av att man fick saker förklarade för sig.  

Ökad medvetenhet kring fysisk aktivitet 



 

Det framkom att ökad kunskap från interventionerna medförde ökad medvetenhet 

gällande vikten av fysisk aktivitet. Deltagarna uttryckte det som att de före deltagande i 

intervention inte var införstådda i hur viktigt det är med fysisk aktivitet vid KOL. 

Deltagarna beskriver vidare att de inte kände till styrketräningens fördelar och betydelsen 

av att träna benmuskulaturen. Deltagarna var heller inte medvetna om benträningens 

effekt på balansen vilket förstärkte relevansen av denna ytterligare. Vidare framställdes 

att utbildningen påverkade tankarna vilket gjorde att man tänkte mer på bur man bör 

göra och leva avseende fysisk aktivitet. Deltagarna beskrev också en förvärvad vetskap om 

att det går att träna upp sig.  

”Ja man har ju fått upp ögonen för hur viktigt det är så att säga, så att jag har 

ju inte gjort fel.” (deltagare 2) 

”Nu vet jag ju att det betyder jättemycket för mina sjukdomar. Det här med 

musklerna och att man måste ut och gå.” (deltagare 8) 

”Det är inte en dödsdom… dit behöver inte jag komma. Jag kommer aldrig dit! 

För jag kommer att träna.” (deltagare 3) 

Träningsgrupp och patientutbildning kompletterade varandra 

De som deltog i patientutbildningen kombinerat med träningsintervention är inkluderade 

i ovanstående text då deras upplevelse inte urskilde sig i datamaterialet avseende 

erfarenheter från patientutbildningen. Det som beskrevs av denna grupp är dock en 

adderad upplevelse i form av ett mer omfattande omhändertagande med känslan av att 

personalen backade upp och att det var viktigt att gå och få mer än en tilldelad tablett. 

Vidare lyftes träningen som mest betydelsefull eller utbildningen som mest givande men 

att interventionerna sammantaget bidrog med differentierade saker vilka kompletterade 

varandra.  

”Det är liksom två grejor. Träningsgruppen, det är liksom den fysiska 

aktiviteten. Och det andra upplysningen, alltså om sjukdomstillståndet eller 

förloppet.” (deltagare 4) 

Informationen från patientutbildningen ansågs tillräcklig men att kunna bli påmind i 

framtiden beskrevs som fördelaktigt. 

 

Träningsintervention påverkar aktivitetsnivå och stimulerar följsamhet 

I den här kategorin framkom tre subkategorier: effekter av träningsgrupp, gruppen ger 

stöd och att välja att avstå från intervention. Sammanfattningsvis visade denna kategori 



 

att deltagarna upplevde kort- och långsiktiga effekter av träningsgrupp eller ingen effekt 

alls samt att deltagarna upplevde att träna i grupp som viktigt för att få till kontinuitet och 

motivation till träning. 

 

Effekter av träningsgrupp 

Deltagarna framställde effekter från träningsgruppen av mer kortsiktig karaktär som att 

det var positivt att röra sig eller att man utmanade sin fysiska kapacitet under själva 

träningstiden. Deltagarna beskrev också effekter av mer långtgående karaktär som att 

träningsgruppen gav en knuff att komma igång vilket också avspeglade sig i ökad aktivitet 

hemma. Deltagarna beskrev därtill minskade besvär i kroppen med en lättare vardag. 

”Och det är ju en jäkla backe upp från parkeringen va. Och jag har ju hatat den 

där backen alltså. Och nu klarade jag den rätt så bra. Jag brukar ju alltid 

stanna på krönet, och sen står man mot räcket där och flämtar. Nu kunde jag 

fortsätta in.” (deltagare 1) 

Andra upplevde inga kroppsliga effekter av träningsgruppen, ej heller ökad motivation 

eller acceptans för symtom.  

”Nä, jag märkte ingen större skillnad.” (deltagare 6) 

Gruppen ger stöd 

Deltagarna beskrev att delta i grupp upplevdes som ett stöd. Detta beskrevs i termer av att 

det underlättade att ha en bestämd tid att passa och att man då var förväntad att delta. 

Sammanhanget inom vården, med sjukgymnast och med andra i liknande situation 

upplevdes som tryggt och tillåtande.  

”Jag fick bestämma mig för att vara aktiv en viss tid. Och det är annars sådant 

där som är väldigt lätt att man tänker, och så skjuter man lite grand på det. 

Det är den största skillnaden som jag upplevde. Och så var det ju lite roligt att 

träffa andra människor också, även om jag är en ensamvarg i mångt och 

mycket.” (deltagare 7) 

”Alla gjorde vi vad vi kunde och vi visste att det gjorde ingenting om man 

flåsade. Bara en sån sak alltså, för det vill man ju inte göra på andra ställen. 

Men vi kunde för vi visste vad det handlar om allihop.” (deltagare 8) 

Gruppen erbjöd således sammanhållning och motivation vilket uttrycktes som peppande 

och att det var roligare när man var fler och att det gav ett sug att börja träna igen. 

Tilltron till egen förmåga blev också större när man såg vad att andra kunde göra i 



 

gruppen. Samtidigt beskrev deltagarna att det var viktigt att gå för sin egen skull och inte 

bli påverkad av någon med negativ inställning.  

Önskemål om att få fortsätta träna i sjukvårdens regi lyftes av deltagarna med argument 

som att det är lättare att få till kontinuerlig träning och fördelen med att förstärka 

nyvunnen motivation genom att delta i grupp. Deltagarna erfor också att det var för lite 

träning för att man sedan skulle kunna klara sig på egen hand. Längre träningstid och 

mer utrustning efterfrågades delvis, delvis var deltagarna nöjda med det som erbjöds 

avseende träningstid och redskap. 

”Det är lättare att fullfölja när man har en tid och ett program. Man skulle inte 

hoppa över nånting, det kan man lätt göra hemma. Det var lättare att gå i 

grupp här och träna.” (deltagare 5)  

Att välja att avstå från intervention 

Bland de deltagare som valde att avstå träningen i grupp och enbart delta i 

patientutbildningen var argumenten att träning krockade med andra aktiviteter på dagtid 

eller att man redan upplevde sig tillräckligt aktiv på egen hand. För de som valde att avstå 

patientutbildningen och enbart delta i träningsgruppen var argumenten att man redan 

kunde tillräckligt om KOL eller att man helt enkelt inte trodde att det skulle ge något.  

 

Att få till fysisk aktivitet som en del av vardagen 

I den här kategorin framkom tre subkategorier: betydelse av fysisk aktivitet, rutiner 

underlättar och fysisk aktivitet som eget ansvar. Sammanfattningsvis visade denna 

kategori att deltagarna upplevde olika betydelse av fysisk aktivitet men att det egentligen 

inte behöver vara så mycket. Vidare upplevde deltagarna att det underlättar med rutiner 

som dagliga vanor med promenader och att fysisk aktivitet är ett eget ansvar kopplat till 

hälsa.  

 

Betydelse av fysisk aktivitet 

Deltagarna beskrev att fysisk aktivitet betyder allt man gör från vardagssysslor till 

träning. Deltagarna berättade om att det inte behöver vara så mycket och att minsta lilla 

aktivitet är positiv. Vidare betydde fysisk aktivitet välbefinnande vilket medförde att det 

blev högt värderat, vilket i sin tur medförde rädsla för hur det skulle kunna bli om man 

inte kan fortsätta med aktiviteter. Detta beskrevs också i ett sammanhang av att fysisk 

aktivitet betydde att man kan klara sig själv. Samtidigt beskrevs att intresset för att vara 

fysiskt aktiv egentligen aldrig funnits utan att det betyder något man fått tvinga sig till.  



 

”Det är allting man gör tycker jag. Det är dammsuga och stryka och gå med 

hunden och gå och handla och sen träningen”. (deltagare 2) 

”Jaa … vad det betyder … det är nyttigt helt enkelt. Jag mår bra av det. Sen om 

det är fysisk aktivitet … jag går och klipper mitt dike som är skitjobbigt eller 

går med en trimmer och klipper granntomten.” (deltagare 1) 

Rutiner underlättar 

Deltagarna beskrev att det upplever att det underlättar med rutiner kring fysisk aktivitet 

och att det då blir en del av en daglig vana. Deltagarna berättade i hög utsträckning om 

regelbundna promenader där några satte sina promenader i relation till tid och andra 

hade ett visst antal steg per dag som mål. Under vinterhalvåret hade flera ett gångband 

hemma vilket medförde att väder eller halt underlag inte blev ett hinder.  

 

Beträffande rutiner skiljer sig inte deltagarna åt utifrån vilken intervention man erhållit 

men de som deltog i patientutbildningen berättade om ökad uppskattning av värdet för 

genomförd fysisk aktivitet, som en del av ett bra självomhändertagande.  

”Jag går på mitt löpband hemma som vanligt… Cirka en kvart, tjugo minuter 

varje dag. Jag tror jag har haft bandet i tolv år.” (deltagare 5) 

”Kommer ut varje dag gör man ju. Man går ut och rör på sig.” (deltagare 9)  

Fysisk aktivitet som eget ansvar 

I kategorin framkom också ett resonemang om att fysisk aktivitet är eget ansvar, i relation 

till sin egen hälsa. Detta uttrycktes som att med vetskapen om att träning är så viktigt så 

blev det också aktuellt att genomföra den och inte ge upp och att man måste ta hand om 

sig själv. Men också att fysisk aktivitet därmed kan vara förknippat med dåligt samvete. 

Deltagarna beskrev att efter fysioterapeutiska insatser blev också styrketräning en del av 

det egna ansvaret men där kom inte samma rutiner/vana fram som för promenader. 

Styrketräning benämndes då som träning med band eller i gymmiljö. 

”Nä men jag tänker att jag måste ju ta ett eget ansvar för att hålla mig igång. 

Det är ingen annan som ska ha ansvar för mig... Och då är det min lilla bit … 

jag kan naturligtvis göra mycket mer än jag gör, men det som för närvarande 

får räcka för mig är att jag går på bandet.” (deltagare 7) 

 



 

Drivkrafter till fysisk aktivitet 

I den här kategorin framkom tre subkategorier: strategier som hjälper, motivation 

påverkar utfall och fysisk aktivitet ger tillfredsställelse. Sammanfattningsvis visade denna 

kategori att deltagarna upplevde det hjälpsamt att ha strategier för att inte bli inaktiv av 

sin sjukdom, att deltagarnas motiverande faktorer till fysisk aktivitet varierade och att 

fysisk aktivitet bidrog till känslor av nöjdhet. 

 

Strategier som hjälper 

Deltagarna upplevde att ha strategier för fysisk aktivitet är hjälpsamt för att inte hamna i 

inaktivitet. En strategi kunde vara att sätta upp mål eller att försöka utmana sin kapacitet. 

Deltagarna erfor också att fysisk aktivitet inte måste vara kopplat till lust utan att 

strategier med disciplin och att man får slita sig fram kan fordras. Att man bara får lov att 

sätta igång och sedan vila emellanåt eller välja anpassade promenadrundor med bänkar 

att sitta på var andra strategier. Deltagare beskrev att faktorer som att ha hund som 

måste ut eller en partner som peppar underlättade. För att minska rädsla för att komma 

ut var mobiltelefonen tryggande. Deltagarna upplevde också att det kan vara svårt att 

hitta balans i att egna krav och disciplin behöver vägas upp av att vara tillräckligt 

tillåtande mot sig själv med återhämtning vid sämre dagar. Det framkom också att man 

då och då tog sig en vilodag och att det då var skönt men att man sedan behöver sätta 

igång igen, att inte släppa utan låta det rulla på. Vidare var en strategi att ta kontroll över 

KOLen vilket beskrevs med ord som att man inte skall låta KOLen hindra livet eller i 

termer av att man behöver göra så gott man kan.  

”Jo man gör ju efter bästa förmåga. Det är klart… för annars blir det ju en 

nedåtgående sväng… ja det blir mindre och mindre. Till slut är det ju noll.” 

(deltagare 9) 

Motivation påverkar utfall 

Motivation till fysisk aktivitet fann deltagarna i att man ville känna sig piggare och att 

kunna orka med i ett sammantaget bättre mående. Motivation beskrevs av deltagarna 

som att de hade mer eller mindre av en egen ”drive”. Att uppleva en begräsning i fysisk 

förmåga kunde vara en motivation i sig, i syfte att bli bättre. Motivationen till fysisk 

aktivitet blev också större när man upplevde att det gick att förbättra sin kapacitet, att 

man upplevde framsteg bidrog till en inspiration framåt. Även viktnedgång beskrevs som 

en motiverande faktor. Vidare beskrevs motivation utifrån hur man inte vill ha det, till 

exempel att man inte mår bra av att vara ensam inomhus eller titta på TV hela dagarna 

och att man inte vill känna sig lat. Detta beskrevs också som att man inte ville uppleva sig 

bli begränsad till att inte klara något. Andra hittade sin motivation i ett större perspektiv, 

i ökad självständigt och att man vill ha ett gott liv och att kunna finnas där för andra.  



 

 

”Det är att leva. Det är ju livet. Det är ju barnbarnen och barnen som driver 

det.” (deltagare 8) 

 

Fysisk aktivitet ger tillfredsställelse 

Det framkom att fysisk aktivitet upplevs ge tillfredsställelse. Man upplevde att det mycket 

väl kunde vara jobbigt att vara aktiv men att det var skönt efteråt och att en känsla av att 

ha gjort något bra för kroppen var en belöning när man var klar. Tillfredsställelsen 

beskrevs också i form av att det känns i benen och kroppen att det gör gott och är nyttigt. 

Att vara fysiskt aktiv bidrog även till känslor som att man blev piggare, gladare och att 

man mådde lite bättre. Deltagarna beskrev också att man kände sig duktig med det man 

genomförde vilket gav nöjdhet eller en kick.  

 

” Jag tycker att jag har varit sämre ett tag, men ändå så får jag en kick ändå 

på något vis när jag har tränat. Då är jag … jag är nöjd med mig själv.” 

(deltagare 3) 

 

Andfåddhet och smärta begränsar utförandet av fysisk aktivitet 

I den här kategorin framkom två subkategorier: ork och kroppsliga hinder och påverkan 

av dyspne´. Sammanfattningsvis visade denna kategori att deltagarna upplevde en del 

skador och motivationsbrist som hinder och att andnöden var tydlig men efter 

anpassningar inte självklart kopplat till rädsla. 

 

Ork och kroppsliga hinder 

Avseende ork och kroppsliga hinder till fysisk aktivitet uppgav deltagarna stelhet, onda 

fötter, nedsatt balans, bentrötthet och övervikt. Deltagarna uppgav också att man tappat i 

kapacitet över tid och med ålder vilket bidrog till att det var svårare att hålla igång. En 

annan begränsande faktor var brist på motivation.  

 

Påverkan av dyspne´ 

Deltagarna berättade om att man utvecklat olika sätt att hantera andnöd på i samband 

med fysisk aktivitet. Det kunde vara att ta pauser, anpassa ansträngningsgrad, ha gott om 

tid på sig/inte stressa och att använda djupandning. Sammantaget bidrog detta till 

andnöden inte kopplades till rädsla vid fysisk aktivitet och att obehaget av lufthunger 

minskade.  

”Jo men det går väl bra, om man inte anstränger sig för mycket, då går det 

som förr i världen. Men om man tar i lite eller går i motlut, då är det jobbigare. 



 

Men då får man väl gå och så får man vila lite och så får man gå igen… Det är 

ingen fara med det.” (deltagare 9) 

Deltagarna beskrev att man förstår varför man blir andfådd vilket också bidrog till 

minskad rädsla. Känslan av andnöd beskrevs vidare som att jag får luft men den tar slut 

eller att det är obehagligt men skall ju inte vara farligt. Deltagarna beskrev känslan i 

termer av att det är inget stopp man känner av men det kanske kommer om man går 

längre vilket man inte utmanade. Andra beskrev att man kör bara på och sedan kommer 

andnöden då och då. Deltagarna berättade samtidigt att andnöden påverkar upplevelsen 

av att vara fysiskt aktiv. Detta uttrycktes som att det kunde vara svårt att tillgodogöra sig 

en trevlig omgivning eller att flåsa så det att hörs var skamfyllt.  

”Det gör ju att jag får ju ägna mig för mycket åt att bara gå. Jag kan inte ta till 

mig just nånting annat… då uppfattar jag inte om det är snyggt ikring mig 

eller nånting... Så det tar bort lite av lusten till att vara ute och upptäcka 

saker.” (deltagare 7) 

Vid försämringsperioder beskrev deltagarna att man anpassade nivån på aktivitet 

ytterligare och att andnöden då blir ett verkligt hinder vilket man behöver förstå och 

hantera därefter. 

”Men då förstår jag ju varför jag kanske under några veckor tappar allting. 

Allting är ju liksom kämpigt. Och det visste inte jag. Men nu kanske jag kan ta 

den perioden och vet att om jag fortsätter och försöker att träna och så kommer 

jag upp igen.” (deltagare 3)  

Tema: Att vilja vara fysiskt aktiv trots upplevda symtom  

Det övergripande temat framkom ur deltagarnas resonemang kring att det är möjligt att 

acceptera sjukdomens kroniska symtombild. Detta yttrades som en villighet att ta in att 

det är som det är och att man får ta det från nu och framåt. Deltagarna beskrev att man 

behöver underlätta för sig själv på olika sätt vilket också innefattade strategier för 

bentrötthet och dyspne´ under fysisk aktivitet. Acceptansen beskrevs vidare som att man 

får inrätta och anpassa livet så att det fungerar för just dig och inte bli bunden hemma 

med oro i relation till sin sjukdom. Deltagarna beskrev att man får ta till sig det som finns 

för sjukdomen och arbeta därifrån och att interventionerna med ökad kunskap bidrog till 

ökad acceptans för de symtom man upplevde. 

 

 



 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att utforska upplevelse av fysisk aktivitet för personer med 

KOL efter att ha deltagit i lungrehabilitering med fysioterapeutiska interventioner i 

primärvården. Det övergripande temat för alla intervjuer var ”att vilja vara fysiskt aktiv 

trots upplevda symtom”. Med andra ord kan detta beskrivas som att begränsningar av 

den kroniska symtombilden var betydande för upplevelsen av fysisk aktivitet men inte 

nödvändigtvis upplevt eller benämnt som ett hinder till själva utförandet. Studiens 

resultat visade således på att begränsad förmåga och ork snarast blev accepterat som en 

naturlig del av sjukdomen. I enighet med detta beskrevs också acceptans inför det som 

krävs av individen för att själv ta ansvar för sin fysiska aktivitetsnivå. Resonemanget 

bekräftar en studie av Chen et al. som visade att personer med KOL hittar lämpliga sätt 

att hantera sjukdomen på vilka blir integrerade i deras liv och som förebygger symptom 

och komplikationer (37).  

  

Det den här studien kan bidra med vid införande och breddning av lungrehabilitering i 

primärvården är att Aktiv med KOL verkar vara en patientutbildning som kan stärka 

personer med KOL i det de själva kan göra för sin sjukdom. I kategorin ”ny kunskap ger 

motivation” beskrev deltagarna gemensamt att patientutbildning var betydelsefull och 

gav tillfredställande med kunskap vilket ökade motivationen till självomhändertagande, 

inte minst avseende fysisk aktivitet. Resultatet stärker parallellt tidigare forskning av 

Meis et al. vars studie beskrev att personer med KOL inte är medvetna om att de är på väg 

mot inaktivitet och heller inte hade strategier till att öka sin aktivitetsnivå men att de 

under lungrehabilitering lärde sig de positiva effekterna av träning (34). Det är värt att 

poängtera att deltagarna i denna studie beskrev ökad trovärdighet för utbildningen när 

flera personalkategorier var involverade vilket var en lokal modifiering av 

patientutbildningen Aktiv med KOL (26). Avseende träning som en del av 

lungrehabilitering inom primärvården är evidensen mycket god för kortare interventioner 

(9, 20, 22). Positiva upplevelser avspeglades också generellt i denna studie. I kategorin 

”träningsintervention påverkar aktivitetsnivå och stimulerar följsamhet” beskrev 

deltagarna gemensamt att träningsgruppen var central för uppmuntran, motivation och 

kontinuitet och i motsats till patientutbildningen upplevdes träningsinterventionen inte 

som tillräcklig. Vid intervjufrågor om träningsintervention över tid återgav 

patientperspektivet istället önskemål om fortlöpande träningsgrupper. Detta bekräftar 

tidigare kvalitativa studier bland annat av Hogg et al. vars nyckelfynd var att de 

medverkande trodde på att strukturerad, fortlöpande träning med professionellt stöd 

skulle hjälpa dem i att upprätthålla en aktiv livsstil efter lungrehabilitering (32). 

Samtidigt beskriver annan forskning bland annat av Beauchamp et al. att ledarstyrd 

träning för bibehållande av fysisk kapacitet enbart har en övergående positiv effekt som 



 

inte kan ses efter tolv månader vilket har resulterat i låg prioritering av så kallad 

underhållsträning inom vården (22, 23). Sammanfattningsvis är det således fortsatt svårt 

att dra slutsatser utifrån dagens forskningsläge kring hur träningsgrupper skall utformas 

optimalt över tid men det behövs sannolikt ett sammanhang utan höga trösklar för 

personer med KOL där långsiktig träning kan bedrivas.  

 

I kategorierna ”att få till fysisk aktivitet som en del av vardagen” och ”drivkrafter till 

fysisk aktivitet” framkom att deltagarna i den här studien hade varierande strategier för 

att få till fysisk aktivitet och komma runt hinder. Motivationen fann man dels på kort sikt, 

dels på lång sikt. Gemensamt upplevde deltagarna att rutiner för fysisk aktivitet 

underlättade. Deltagarna som erhöll patientutbildningen beskrev utöver detta att man 

värderade sin egen insats avseende fysisk aktivitet högre i förhållande till sin egen hälsa 

efter genomgången intervention. Tidigare forskning visar att en följd av de kroniska 

symtomen vid KOL är lägre aktivitetsnivå (12, 13, 15). Om deltagarna i denna studie och 

de strategier de applicerade vid fysisk aktivitet medför upprätthållande av aktivitetsnivå 

över tid kan inte besvaras utifrån studiens utförande. Stewart et al. har visat att just 

motivation och upplevd kompentens är viktigt för en aktiv livsstil efter lungrehabilitering 

(33). Sammantaget är dock kunskapsläget oklart kring vilka egenskaper som är 

avgörande då få studier finns i ämnet.  

 

I kategorin ”andfåddhet och smärta begränsar utförande av fysisk aktivitet” beskrev 

deltagarna gemensamt dyspné under fysisk aktivitet vilket överensstämmer med tidigare 

forskning på personer med KOL (7, 21). Deltagarna i denna studie beskrev att den 

generella upplevelsen var att man sällan kände sig rädd inför att utsätta sig för dyspné, 

vilket befästes efter genomgången behandling. Detta bekräftar en studie av Wadell et al. 

som visade att den emotionella delen av dyspné förbättras av lungrehabilitering (21). I 

enighet med tidigare forskning beskrevs dyspnén tillta vid exacerbation (7). I samband 

med exacerbation var den generella upplevelsen bland deltagarna att lufthunger blev är 

ett reellt hinder till aktivitet.  

 

KOL manifesteras med gemensamma symtom men skiljer sig åt i hur drabbande dessa 

symtom är, hur långt sjukdomen progredierat samt hur annan samsjuklighet inverkar på 

hälsan. Varje person med KOL-diagnos är således unik. Deltagarna i denna studie är 

representerat i samstämmighet med detta, i en heterogen grupp, och det är utifrån detta 

resonemang viktigt för förståelsen att poängtera att de bilder som förmedlas i denna 

studies resultat inte kan överföras rakt av till en annan sammansättning av personer med 

KOL.  

 



 

Kliniska implikationer 

Enbart ett fåtal studier har tidigare utforskat upplevelse av fysisk aktivitet efter 

lungrehabilitering (32-34). Till författarens kännedom har ingen studerat ämnet utifrån 

primärvårdens fysioterapeutiska insatser där patientperspektivet är centralt i den här 

studien. Patientperspektivet är högst aktuellt för framgångsrik implementering av fysisk 

aktivitet som en del av egenvård vid KOL och denna studies resultat tillför således viktiga 

delar till den kvantitativa forskningen som visat att fysisk aktivitet är en effektiv 

behandling rekommenderad för denna patientgrupp (9, 15). Det är samtidigt känt att 

personer med KOL inte får den hälso- och sjukvården som de bör få vilket är oroväckande 

och det vore oetiskt om svensk primärvården inte anstränger sig och prioriterar insatser 

för personer med KOL enligt det bevisläge som föreligger (7, 10, 15). Den aktuella studien 

belyser att fysioterapeutiska insatser i form och träningsgrupp och patientutbildning var 

värderade insatser vilket tillsammans med den evidens som finns kring lungrehabilitering  

bör medföra ett införande av dessa interventioner på bred front inom svensk primärvård.  

 

Då fysisk aktivitet är ett komplext beteende behövs mer forskning för att utvidga 

kunskaperna kring vilka som upprätthåller fysisk aktivitetsnivå och vilka som riskerar 

inaktivitet efter lungrehabilitering. Det behövs således mer forskning kring hur 

lungrehabilitering kan individualiseras ytterligare och där de individer som är i störst 

behov av stöd kan identifieras, motiveras och erbjudas den hjälp som behövs. Vidare visar 

studier att nära 35% av personer med KOL avstår lungrehabilitering varför det också är 

viktigt att genom forskning öka förståelsen för personer KOL som avstår eller hoppar av 

behandling (38).  

 

Metoddiskussion 

I denna studie ansågs metoden kvalitativ innehållsanalys lämplig eftersom upplevelse av 

fysisk aktivitet varierar från individ till individ och kvalitativ innehållsanalys är avsedd att 

göra en induktiv tematisering av data för att få en kategorisering. Syftet med studien var 

således inte att resultatet skulle kunna generaliseras till gruppnivå utan snarare att 

beskriva ett fenomen i form av upplevelser av fysiska aktivitet för personer med KOL. 

Genom att intervjua personer med KOL kan rehabilitering som behandlingsform 

förbättras och förståelsen bland yrkesverksamma öka för hur det är att leva med en 

kronisk diagnos (27, 36). För att stärka studiens användbarhet (transferability) har en 

noggrann presentation av resultatet beskrivits (30). 

 

Vid kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att ta hänsyn till hur forskaren har påverkat 

materialet. Forskarens egenskaper och engagemang sätter sin prägel på materialet dels 

utifrån de frågor som ställs, dels utifrån tolkning av de svar som ges (28). För att säkra 

trovärdigheten är det därför av vikt att säkerställa vems röst som hörs genom materialet i 



 

studien (29). Denna studies forskargrupp bestod av författaren K.L samt handledarna 

K.W och M.N-B. Enligt resonemanget bör man ta i beaktande att K.L och handledarna 

K.W och M.N-B var legitimerade sjukgymnaster med intresse för fysisk aktivitet för 

personer med KOL med förförståelse under studieprocessen. I syfte att hantera 

förförståelsen under datainsamlingen och intervjuförfarandet var intervjuguiden ett 

hjälpmedel. Intervjuguiden var framtagen med fokus på studiens syfte och säkerställde 

att alla deltagare fick samma frågor. Att använda semistrukturerad intervjuguide stärkte 

också studiens neutralitet (dependability). Intervjuerna som föll ut som kortare (2st) var 

innehållsrika och bidrog därmed datamaterialet trots kortheten. Vidare genomfördes 

analysprocessen genom triangulering med handledarna K.W och M.N-B för att öka den 

neutrala hållningen, öppenheten inför materialet samt strävan efter ”sanningen” 

(credability). Genom diskussion och reflexion författare och handledare emellan kunde 

tolkningar av koder och kategorier bli mer stringenta vilket var positivt utifrån att K.L 

hade begränsad erfarenhet av kvalitativ metod (30).  

 

K.L utvärderade en del av den verksamhet där hon tidigare varit delaktig. Fördelen med 

det var att författaren var välbekant med sammanhanget och inläst på området. Att 

tidigare ha varit involverad i behandling av personer med KOL bygger erfarenheter som 

underlättar aspekter som förståelse och möjlighet att upptäcka misstolkning av data 

under analysen (39). I detta resonemang är det dock återigen viktigt att lyfta 

förutsättningen att författaren behöver kunna se förbi sin egen förförståelse för att 

bibehålla giltigheten i materialet och neutraliteten till det, det vill säga studiens 

”stabilitet” (confirmability) (29, 30). Den samlade erfarenheten tillsammans med 

handledare K.W och M N-B förstärkte detta samtidigt som olika kunskaper, författare och 

handledare emellan, medförde berikning av materialet.  

 

Trots att K.L inte hade inte var involverad i behandling under studieprocessen kan det ur 

ett etiskt perspektiv ha varit besvärande att författaren var bekant som sjukgymnast och 

som en del av den vårdcentral som deltagarna i studien tillhörde. Följden skulle kunna 

vara en risk för att deltagarna upplevde författaren som behandlare snarare än som 

neutral forskare vilket i sin tur skulle kunna ha bidragit till tacksamhetsskuld eller känsla 

av beroendeförhållande. För att motverka detta fick deltagarna noggrann information i tal 

och skrift om att deltagande inte skulle komma att påverka fortsatt omhändertagandet 

inom hälso- och sjukvården. Handledarna K.W och M N-B var helt okända för deltagarna. 

 

Urvalet av personer med KOL får anses relevant med styrkan att deltagarna återger den 

kliniska verkligheten i primärvården utifrån svårighetsgrad av KOL, symtombild, ålder 

och variationen däremellan. Fördelning mellan kvinnor och män är också jämn bland 

deltagarna i studien. Därtill är en styrka i studien att de interventioner som deltagarna 



 

var med i avspeglar den verksamhet aktuell vårdcentral erhåller. Detta stämmer också 

överens med de Nationella riktlinjerna för vård vid KOL och bör därmed vara en 

utgångspunkt för primärvårdsenheter runt om i landet (22). Sammantaget kan detta 

sägas stärka studiens överförbarhet. Vidare gav en undersökningsgrupp baserat på flera 

interventioner många aspekter på aktuellt ämne (30). Däremot blir följden av att 

utvärdera tre olika sammansättningar av interventioner på nio patienter tämligen få per 

intervention, vilket får anses begränsa giltigheten av resultatet. Det är med andra ord 

tveksamt om studien kan sägas bidra med tillräckligt datamaterial inom varje 

intervention för att täcka upp för variationer (29). 

 

Kvalitativ innehållsanalys med intervjuer kräver deltagare som har förmåga att prata om 

sitt tillstånd (29). Att i intervjuform och i studiesyfte prata om en kronisk sjukdom som 

KOL kan upplevas svårt och leda till att man inte önskar delta, varför en del personers 

perspektiv förloras redan under rekryteringsprocessen. Beträffande 

rekryteringsprocessen och bekvämlighetsurvalet fanns en risk att deltagarna inte helt och 

fullt avspeglade personer med KOL inom primärvården vilket skulle kunna innebära att 

materialet inte är representativt utan främst speglar de som var motiverade till 

behandling och hade positiva upplevelser av interventionerna. I studien deltog fyra 

kvinnor och fem män vilket speglar förekomsten av KOL som är lika bland kvinnor och 

män i Sverige (40). 

 

Slutsats 

Ett övergripande tema som framkom i resultatet var ”att vilja vara fysiskt aktiv trots 

upplevda symtom”. Detta visar på acceptans av sjukdomen och inför det som krävs av 

individen för att själv ta ansvar för fysisk aktivitetsnivå. I sammanhanget lyfter deltagarna 

att en underlättande strategi var att få till fysisk aktivitet som en rutin i vardagen. 

Patientutbildningen Aktiv med KOL upplevdes tillräcklig och som motivationshöjande 

avseende kunskap och egen vård, inte minst beträffade fysisk aktivitet. Träningsgruppen 

gav stöd och trygghet och deltagarna efterfrågade en fortsättning för att få till kontinuitet 

i sin träning. Fortsatt forskning behövs för att studera interventionernas effekt för fysisk 

aktivitetsnivå över tid samt för att bättre kunna identifiera vilka personer med KOL som 

behöver ökat stöd i denna process.   

  



 

Referenser 

1. Lundbäck B, Lindberg A, Lindström M, Rönmark E, Jonsson AC, Jönsson E, 
et al. Not 15 But 50% of smokers develop COPD?—Report from the Obstructive Lung 
Disease in Northern Sweden Studies. Respiratory Medicine. 2003;97(2):115-22. 
2. Paulin LM, Diette GB, Blanc PD, Putcha N, Eisner MD, Kanner RE, et al. 
Occupational exposures are associated with worse morbidity in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease. American journal of respiratory and critical care 
medicine. 2015;191(5):557. 
3. WHO. The top 10 causes of Death   [Internet]. Geneve: World Health 
Organization (WHO);  [181204]. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-
top-10-causes-of-death]. 
4. Danielsson P, Ólafsdóttir IS, Benediktsdóttir B, Gíslason T, Janson C. The 
prevalence of chronic obstructive pulmonary disease in Uppsala, Sweden – the Burden of 
Obstructive Lung Disease (BOLD) study: cross‐sectional population‐based study. Clinical 
Respiratory Journal. 2012;6(2):120-7. 
5. Jansson S-A, Backman H, Stenling A, Lindberg A, Rönmark E, Lundbäck B. 
Health economic costs of COPD in Sweden by disease severity – Has it changed during a 
ten years period? Respiratory Medicine. 2013;107(12):1931-8. 
6. Larsson K. KOL i primärvården. Andra upplagan. ed: Lund : 
Studentlitteratur; 2018. 
7. Vogelmeier CF, Criner GJ, Martinez FJ, Anzueto A, Barnes PJ, Bourbeau J, 
et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic 
Obstructive Lung Disease 2017 Report: GOLD Executive Summary. Archivos de 
Bronconeumología (English Edition). 2017;53(3):128-49. 
8. Stridsman, Svensson, Johansson S, Hedman, Backman, Lindberg. The 
COPD Assessment Test (CAT) can screen for fatigue among patients with COPD. 2018;12. 
9. Spruit MA, Singh SJ, Garvey C, Zuwallack R, Nici L, Rochester C, et al. An 
official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: key concepts 
and advances in pulmonary rehabilitation. American journal of respiratory and critical 
care medicine. 2013;188(8):e13. 
10. Arne M, Emtner M, Lisspers K, Wadell K, Stallberg B. Availability of 
pulmonary rehabilitation in primary care for patients with COPD: a cross-sectional study 
in Sweden. Eur Clin Respir J. 2016;3:31601 
11. Kruis AL, Chavannes NH. Potential benefits of integrated COPD 
management in primary care. Monaldi archives for chest disease = Archivio Monaldi per 
le malattie del torace. 2010;73(3):130. 
12. Troosters T, Kort Helianthe SM, Vorrink Sigrid N, Lammers Jan-Willem J. 
Level of daily physical activity in individuals with COPD compared with healthy controls. 
Respiratory Research. 2011;12(1):33. 
13. Troosters T, Sciurba F, Battaglia S, Langer D, Valluri SR, Martino L, et al. 
Physical inactivity in patients with COPD, a controlled multi-center pilot-study. 
Respiratory Medicine. 2010;104(7):1005-11. 
14. Waschki B, Kirsten A, Holz O, Müller K-C, Meyer T, Watz H, et al. Physical 
Activity Is the Strongest Predictor of All-Cause Mortality in Patients With COPD: A 
Prospective Cohort Study: A Prospective Cohort Study. Chest. 2011;140(2):331-42. 
15. Troosters T, van Der Molen T, Polkey M, Rabinovich RA, Vogiatzis I, 
Weisman I, et al. Improving physical activity in COPD: towards a new paradigm. 
Respiratory research. 2013;14(1):115. 
16. Kharbanda S, Ramakrishna A, Krishnan S. Prevalence of quadriceps muscle 
weakness in patients with COPD and its association with disease severity. International 
journal of chronic obstructive pulmonary disease. 2015;10(1):1727. 
17. Seymour J, Spruit MA, Hopkinson N, Sathyapala A, Man W, Jackson A, et 
al. The Prevalence of Quadriceps Weakness in COPD and the Relationship with Disease 
Severity. American journal of respiratory and critical care medicine. 2009;179. 
18. Maltais F, Decramer M, Casaburi R, Barreiro E, Burelle Y, Debigaré R, et al. 
An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: update 

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death


 

on limb muscle dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease. American journal 
of respiratory and critical care medicine. 2014;189(9):e15. 
19. FYSS. Fysisk aktivitet vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom  [Internet]. 
Järna: Yrkesföreningar Fysiska Aktivtet (YFA); 2016 [181014]. http://www.fyss.se/fyss-
kapitel/fyss-kapitel-del-2-diagnosspecifik-del/]. 
20. McCarthy B, Casey D, Devane D, Murphy K, Murphy E, Lacasse Y. 
Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database 
Syst Rev2015. 
21. Wadell K, Webb KA, Preston ME, Amornputtisathaporn N, Samis L, Patelli 
J, et al. Impact of Pulmonary Rehabilitation on the Major Dimensions of Dyspnea in 
COPD. COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2013;10(4):425-35. 
22. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom (KOL) [Internet]. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017 [181014]. 
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerastmaochkol]. 
23. Beauchamp MK, Evans R, Janaudis-Ferreira T, Goldstein RS, Brooks D. 
Systematic Review of Supervised Exercise Programs After Pulmonary Rehabilitation in 
Individuals With COPD. Chest. 2013;144(4):1124-33. 
24. Bischoff EWMA, Akkermans R, Bourbeau J, van Weel C, Vercoulen JH, 
Schermer TRJ. Comprehensive self management and routine monitoring in chronic 
obstructive pulmonary disease patients in general practice: randomised controlled trial. 
BMJ : British Medical Journal. 2012;345(7885). 
25. Kruis AL, Smidt N, Assendelft WJ, Gussekloo J, Boland MR, Ruttenvan 
Mlken M, et al. Integrated disease management interventions for patients with chronic 
obstructive pulmonary disease. Cochrane Airways Group. 2013;2013(10). 
26. HjärtLung R. Aktiv med KOL [Internet]. Stockholm: Riksförbundet 
HjärtLung; 2016 [181014]. http://aktivmedkol.se/]. 
27. Öhman. Qualitative methodology for rehabilitation research. Journal of 
Rehabilitation Medicine 2005;37(5):273-80. 
28. Malterud K. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion. 3., 
[uppdaterade] uppl. / översättning: Per Larson. ed. Lund: Lund : Studentlitteratur; 2014. 
29. Graneheim UH, Lindgren BM, Lundman B. Methodological challenges in 
qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today. 2017;56:29-34. 
30. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 
Education Today. 2004;24(2):105-12. 
31. Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. Journal of 
Advanced Nursing. 2008;62(1):107-15. 
32. Hogg L, Grant A, Garrod R, Fiddler H. People with COPD perceive ongoing, 
structured and socially supportive exercise opportunities to be important for maintaining 
an active lifestyle following pulmonary rehabilitation: a qualitative study. Journal of 
Physiotherapy. 2012;58(3):189-95. 
33. Stewart KFJ, Meis JJM, van de Bool C, Janssen DJA, Kremers SPJ, Schols 
AMWJ. Maintenance of a Physically Active Lifestyle After Pulmonary Rehabilitation in 
Patients With COPD: A Qualitative Study Toward Motivational Factors. Journal of the 
American Medical Directors Association. 2014;15(9):655-64. 
34. Meis JJM, Bosma CB, Spruit MA, Franssen FME, Janssen DJA, Teixeira PJ, 
et al. A qualitative assessment of COPD patients' experiences of pulmonary rehabilitation 
and guidance by healthcare professionals. Respiratory Medicine. 2014;108(3):500-10. 
35. Trost J. Kvalitativa intervjuer. 3. uppl.. ed. Lund: Lund : Studentlitteratur; 
2005. 
36. SBU. Metodbok/sbushandbok_bilaga11.pdf  [Internet]. Stockholm Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering.; 2019 [1 90403]. 
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_bilaga11.pdf]. 
37. Chen KH, Chen ML, Lee S, Cho HY, Weng LC. Self‐management behaviours 
for patients with chronic obstructive pulmonary disease: a qualitative study. Journal of 
Advanced Nursing. 2008;64(6):595-604. 

http://www.fyss.se/fyss-kapitel/fyss-kapitel-del-2-diagnosspecifik-del/
http://www.fyss.se/fyss-kapitel/fyss-kapitel-del-2-diagnosspecifik-del/
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerastmaochkol
http://aktivmedkol.se/
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_bilaga11.pdf


 

38. Wadell K, Janaudis Ferreira T, Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Emtner M. 
Hospital-based pulmonary rehabilitation in patients with COPD in Sweden–A national 
survey. Respiratory Medicine. 2013;107(8):1195-200. 
39. Kuada JE. Research methodology : a project guide for university students. 
1st ed.. ed. Frederiksberg: Frederiksberg : Samfundslitteratur; 2012. 
40. Läkemedelsverket. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – 
behandlingsrekommendation  [Internet] Stockholm: Läkemedelsverket; 2015  [190602]. 
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-
sjukvard/behandlingsrekommendationer/Kroniskt_obstruktiv_lungsjukdom_KOL_beha
ndlingsrekommendation.pdf]. 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1  Information till deltagare 
Bilaga 2  Samtycke 
Bilaga 3 Intervjuguide 
Bilaga 4 PM 
  

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Kroniskt_obstruktiv_lungsjukdom_KOL_behandlingsrekommendation.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Kroniskt_obstruktiv_lungsjukdom_KOL_behandlingsrekommendation.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Kroniskt_obstruktiv_lungsjukdom_KOL_behandlingsrekommendation.pdf


 

 

Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering 
 
Motivation till fysisk aktivitet efter träning i grupp och 
patientutbildning 
 
Nyköping 2018-08-01 
 

 
 
 
 
 
 

 

Information till deltagare i studien: 

Motivation till fysisk aktivitet för personer med kroniskt 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) efter att ha deltagit i enbart 

anpassad gruppträning eller i kombinerad behandling med 

anpassad gruppträning och patientutbildning (Aktiv med 

KOL) 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i ett forskningsprojekt som genomförs av 

masterstudent Karin Lundell vid Umeå universitet. Denna information beskriver varför 

och hur studien genomförs samt hur insamlade uppgifter kommer att behandlas. Ta god tid 

på dig att läsa informationen och ställ gärna frågor om något är oklart. 

Studiens bakgrund  

Hälsofrämjande insatser som bland annat innehåller fysisk aktivitet och information om 

sjukdomen har visat sig ha en god effekt för personer med kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom (KOL). Insatserna kan minska andfåddhet och öka fysisk aktivitetsnivå, 

fysisk förmåga samt livskvalitet.  

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör hälso- och sjukvården erbjuda anpassad träning och 

stöd till egenvård för personer med KOL t.ex. i form av patientutbildningar. 

Den aktuella studien blir en kartläggning kring hur behandlingsformerna med anpassad 

träning i grupp och patientutbildningen Aktiv med KOL kan kombineras och hur det 

inverkar på motivationen till fysisk aktivitet för personer med KOL.  

Hur går studien till? 

Studien kommer genomföras genom individuella intervjuer vid ett tillfälle som tar 30-

60min med frågor kring motivation till fysisk aktivitet efter att ha deltagit Aktiv med KOL 

och/eller gruppträning.  

Om du samtycker till att delta i studien kommer ditt samtycke och personuppgifter skrivas 

ned så att du inom kort kan bli kallad till intervju som kommer ske på Vårdcentralen 

Stadsfjärden.  



 

Intervjun kommer att spelas in för senare analys. Dina svar kommer att behandlas så att 

inte obehöriga kan ta del av dem. Endast huvudansvarig (Karin Lundell) kommer ha 

tillgång till all insamlad information. Inspelat material kommer förvaras inlåst och raderas 

adekvat efter att redovisning av resultat från studien genomförts. 

 

Ditt deltagande kan bidra till aktuell studie som för hoppningsvis blir ett underlag till vad 

som är resurssmart vård som kan nå fler personer med KOL i Sörmland och kanske 

Sverige. 

Risker och obehag 

Studien medför ej några risker. 

 

Hantering av personuppgifter (GDPR – Dataskyddsförordningen) 

För möjlighet att kontakta dig kommer vi spara ditt namn, telefonnummer och postadress. 

För att kunna beskriva deltagarna på gruppnivå kommer vi även spara ditt födelseår och 

dina lungfunktionsvärden. All data kommer att lagras krypterad i databaser på 

Institutionen för datavetenskap på Umeå universitet. Intervjuerna kommer under analysen 

även sparas i utskriven form men då skilt från personuppgifter och inlåst i brandsäkert 

skåp vid din vårdcentral. Personlig information kommer inte att kunna knytas till dig av 

andra än forskare som ingår i projektet. Dokument kommer att kodas och en lista med 

personuppgifter och kod kommer att hållas inlåst och åtskild från övrig information. 

Endast behöriga forskare kommer att ha tillgång till denna kodlista. Dina svar kommer att 

behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

Personuppgifter kommer att hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Umeå 

universitet är ansvarig för hantering av personuppgifter. Du har rätt att en gång per år 

kostnadsfritt få reda på vilka uppgifter som finns registrerade samt få eventuella 

felaktigheter rättade. Kontakta i så fall personuppgiftsombud Lennart Nilsson, tel. 090-

786 68 30. Du har även rätt att ge in klagomål till Datainspektionen.  

Resultaten från studien kan komma att publiceras i vetenskaplig och populärvetenskaplig 

tidskrift. Detta sker på gruppnivå, utan att enskilda personer kan identifieras. Datat 

kommer att förvaras i 10 år efter att datainsamlingen avslutats. 

Försäkring och ersättning 

Vid besök på vårdcentralen gäller Patientförsäkringen via Landstingets Ömsesidiga 

Försäkringsbolag (Löf). Ingen ersättning för deltagandet utgår.  



 

Frivillighet 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan under studiens gång när som helst, utan 

särskild förklaring, avbryta ditt deltagande. Vill du inte delta i studien eller väljer att 

avbryta studien i förtid kommer detta inte att påverka ditt omhändertagande i hälso- och 

sjukvården. Väljer du att dra tillbaka ditt samtycke kommer ingen ytterligare information 

om dig samlas in.  

Vem har godkänt studien? 

Denna studie är granskad och godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (dnr 

2018-383-31). 

Kontaktinformation 

Om du har några frågor om studien är du välkommen att kontakta: 

Karin Lundell  Leg sjukgymnast   070-399 

70 74 

VC Stadsfjärden/Umeå Universitet   

 karin.lundell@dll.se 

 

 

……………………………………………. 

Karin Lundell, leg sjukgymnast. Ansvarig för studien 

 

…………………………………………….. 

Karin Wadell, professor, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för 

fysioterapi, Umeå universitet. Handledare 

  

mailto:karin.lundell@dll.se


 

Forskningspersonens samtycke 

 

Jag har fått studien muntligen förklarad för mig och jag har läst igenom denna 

information. Jag har fått möjlighet att ställa frågor om studien och fått dessa frågor 

besvarade.  

Jag har fått tillräcklig tid att besluta om jag vill delta i studien.  

Jag är medveten om att information kommer att lagras en tid för att analys på materialet 

skall kunna genomföras.  

 

Jag samtycker till att delta i studien ”Motivation till fysisk aktivitet hos personer med 

kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) efter patientutbildning och träning i grupp. En 

kvalitativ innehållsanalys med semistrukturerade intervjuer i primärvården”. 

 

              Ja                  Nej 

 

Jag har förstått hur data kommer att hanteras och godkänner villkoren för hanteringen av 

data. 

               

              Ja                 Nej 

 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta mitt deltagande utan att behöva lämna någon närmare förklaring.  

Kopia av denna information och det undertecknade samtycket skall ges. 

 

   

Datum   Namnteckning 

 

 

  Namnförtydligande 

 
 
  



 

Intervjuguide 
 
 
Upplevelse av genomgången behandling 

 

• Nu har det gått en tid sedan du deltog i behandling för din KOL på Vårdcentralen. 

Kan du beskriva hur du upplevde den? 

 

• Berätta mer om vad behandlingen har inneburit för dig? 

 

• Kan du berätta vad som varit mest betydelsefullt för dig? 

 

• Vad i den behandling du har fått har varit bra/mindre bra/dåligt? Vilka aspekter 

finns det med att delta i gruppbehandling? 

 

• Kan du beskriva vad fysisk aktivitet och träning betyder för dig?¨ 

 

• Hur upplever du fysisk aktivitet/det att var fysiskt aktiv? 

o Hur ser det ut med aktivitet idag? 

• Vilka faktorer motiverar eller hindrar dig till fysik aktivitet/träning?  

o Vad driver dig? 

 

• Upplever du att den behandling du har fått har bidragit till din motivation för att 

vara fysisk aktiv/träna?  

o Om ja: vad har bidragit? Om nej: varför inte? 

 

Fysisk aktivitet som egenvård 

 

• Hur upplever du att behandlingen har påverkat din träning efteråt? 

 

• Om du fick önska skulle du då gå kvar i sjukvårdens regi eller föredrar du att vara 

fysiskt aktiv/träna själv hemma eller i friskvården?  

o Varför?  

 

• Berätta om du upplever dina symtom så som andnöd annorlunda efter 

behandlingen? 

o I ansträngning/vid stress/affekt/eller vid uppstart av aktivitet?  

o Är andnöd kopplat till obehag? Förändrat efter behandling? 



 

 

• Har upplevelsen av att vara fysisk aktiv påverkats?  

 

• Har acceptansen för dina symtom förändrats efter genomgången behandling?  

 

Teoretisk eller praktisk kunskap 

 

• Vad i den behandling du har fått upplever du ha bidragit mest till din kunskap 

kring hur du bör vara fysiskt aktiv? 

o Vad fyllde gruppträningen för syfte för dig? 

 

• Om du skulle få mer av teori eller träning vilket skulle du föredra eller har du fått 

tillräckligt? 

 

• Om du fick önska fritt vilket stöd/behandling skulle du då vilja ha från 

fysioterapeuten på din vårdcentral? 

 

Avslutande frågor: 

• Framtiden: 

o Vilka råd eller tips skulle du vilja ge en annan patient som precis 

påbörjar behandlingen? 

o Vilka råd eller tips skulle du vilja ge din fysioterapeut, vad gäller denna 

behandling? 

 

• Avslutning:  

o Tycker du att vi har varit inne på det som känns viktigt för dig att 

förmedla vad gäller behandlingen? 
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Introduktion och syfte  
 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är ett allvarligt hälsoproblem. För den 

enskilde personen medför KOL svårigheter att klara sitt dagliga liv. Den dominerande 

riskfaktorn för att utveckla KOL är tobaksrökning. Ju fler år en person har rökt rökt desto 

större risk att utveckla KOL. I Sverige utvecklar cirka 50% av rökarna KOL. Inandning av 

andra partiklar och gaser via arbetet eller i hemmet kan också leda till sjukdomen. I låg- 

och medelinkomstländer är vedeldning inomhus en riskfaktor. KOL drabbar således även 

icke-rökare. (1, 2, 43) 

KOL klassas som en folksjukdom och är en av få i världen där vi fortfarande kan 

observera ökad mortalitet i och med att befolkningen blir äldre och att större del av 

populationen röker. År 2016 var KOL den tredje största dödsorsaken i världen. (3, 39) 

Med tidig upptäckt och rätt åtgärder kan sjukdomsförloppet av KOL påverkas och 

behandlas. Ett korrekt omhändertagande från hälso- och sjukvården kan spara lidande 

för den enskilde personen och kostnader för samhället. (6) 

I Sverige rapporteras en prevalens för KOL (grad II eller mer) bland vuxna över 40 år på 

cirka 7% (4). Backman et al (44) har visat på att siffrorna för prevalensen av KOL i 

Sverige varierar. Dels utifrån att olika kriterier används för diagnostisering och dels 

utifrån att det enbart finns ett fåtal studier som kartlägger prevalensen. Eftersom 

rökningen i Sverige minskar kan man förvänta sig att prevalensen sjunker, vilket också 

Backman et al har visat för de allvarligare graderna av KOL. Samtidigt förefaller 

underdiagnostiken i Sverige och världen vara stor. 

KOL är en progressiv sjukdom som är heterogen. Att sjukdomen manifesteras olika har 

medfört att sjukdomen indelas i olika fenotyper. Mellan fenotyperna skiljer det bland 

annat hur snabbt lungfunktionen försämras. Röktstopp är den viktigaste delen i 

behandlingen och kan stoppa sjukdomens progression. Är inte rökning orsaken behöver 

exponeringen för de skadliga agens som orsakat sjukdomen identifieras och upphöra. (6, 

45) 

Komorbiteten (samsjukligheten) för personer med KOL är stor där över 80% uppskattas 

ha minst ytterligare ett kroniskt tillstånd. Sjukdomen KOL drabbar olika beroende på 

vilken komorbitet som föreligger, vilket också avgör graden av sjukdomspåverkan och i 

förlängningen behovet av vård. Exempel på samsjuklighet är diabetes, obesitas, 

depression, kardiovaskulära sjukdomar, lungcancer, osteoporos och sömnapné.(46)  



 

KOL orsakas av inflammationsceller i luftrör och lungvävnad vilket leder till 

luftvägsobstruktion som förhindrar flödet i luftvägarna. Konsekvensen blir dyspné 

(andnöd) som är det vanligaste symtomet för personer med KOL. Inhalationsmedicin är 

den farmakologiska behandlingen som kan minska obstruktiviteten, men den kan aldrig 

försvinna helt. Initialt i sjukdomsförloppet upplevs dyspné vid måttlig fysisk 

ansträngning och längre in i sjukdomsförloppet uppstår dyspné även vid mindre fysiskt 

ansträngande aktiviteter. Hosta och slem är de i övrigt mest frekvent rapporterade 

symtomen, även trötthet är vanligt. (6-8)  

Personer med KOL sänker sin fysiska aktivitetsnivå som en följd av dyspnén vilket leder 

till förlust av fysisk kapacitet. Fysisk inaktivitet är ett huvuddrag för sjukdomen. (12, 13) 

Fysisk aktivitetsnivå är den faktor som starkast kan predicera mortalitet för personer med 

KOL, vilket med andra ord innebär att personer med KOL som är fysiskt inaktiva har en 

sämre prognos än de som är fysiskt aktiva (14).  

KOL diagnostieras med spirometri. Kvoten mellan forcerad exspiratorisk volym under en 

sekund (FEV1) och forcerad vitalkapacitet (FVC), det vill säga FEV1/FVC, skall vara lägre 

än 0,7 efter luftrörsvidgande medicin, reversibilitet skall alltså ej uppstå efter 

medicinering. (47) Symtombilden skattas ofta med formuläret CAT, COPD Assessment 

Test (48, 49). 

Utöver påverkan på luftrör och lungor ger KOL andra följder, så kallade systemiska 

effekter. Muskeldysfunktion är en mycket utbredd systemisk effekt för personer med 

KOL. Studier visar på en förekomst av muskeldysfunktion på 30-90% där problematiken 

ökar med graden av sjukdom. (16, 17) Tillståndet drivs inte enbart av inaktivitet utan är 

multifaktoriellt. Vid muskeldysfunktion ses bland annat förändrad fördelning mellan 

muskelfibrer, förändrad muskelmetabolism, muskelatrofi och förlust av muskelmassa. 

Sammantaget leder detta till försämrad muskelstyrka och ökad muskulär uttröttbarhet 

vilket ger konsekvenser som sänkt träningstolerans, sänkt livskvalitet och ökad 

mortalitet. (18)  

Personer med KOL drabbas av försämringsperioder vilka benämns som exacerbationer. 

Exacerbationer leder till akut försämring av andningssymtom, försämrat hälsostatus och 

ökad progression i sjukdomen. Exacerbationer följs av ytterligare en sänkning av den 

fysiska aktivitetsnivån. (7, 18)  

Personer med KOL konsumerar mycket hälso- och sjukvård och den årliga kostnaden i 

Sverige beräknas till 13.9 miljarder kronor (5). Exacerbationer beräknas utgöra mellan 

35-45 % av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna (50). 

Fysisk aktivitet och träning som begrepp 



 

Fysisk aktivitet är ett komplext beteende och definieras som all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver viloförbrukning. Fysisk aktivitet kan ske hemma, till och från 

arbetet, på arbetet och på fritiden. Därtill kan fysisk aktivtet ske individuellt eller i grupp. 

När det gäller fysisk inaktivitet blir beteendet det motsatta, det vill säga avsaknad av 

kroppsrörelse. I ordet träning ligger ofta en målsättning att öka prestationsförmågan. 

Konditionsträning är en form av aerob fysisk aktivitet där avsikten är att bibehålla eller 

förbättra konditionen. Intensiteten kan vara måttlig, hög eller mycket hög. 

Muskelstärkande fysisk aktivitet kan likställas med styrketräning och är en form av fysisk 

aktivitet där avsikten är att bibehålla eller förbättra olika former av muskulär styrka och 

bibehålla eller öka muskelmassan. (19) 

Fyskisk aktivitet och träning vid KOL 

Fysisk aktivitet är högt prioriterat för personer med KOL i syfte av att öka den fysiska 

aktivitetsnivån och öka den fysiska förmågan. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

bör hälso- och sjukvården erbjuda patienter med stabil KOL och nedsatt fysisk förmåga 

konditions- och styrketräning (prioritet 3, där prioritering 1 har störst angelägenhetsgrad 

och 10 lägst) (22).  

Träning vid KOL förbättrar livskvalitet, dyspné, trötthet och känslan av att kunna 

kontrollera sin sjukdom (20). Forskning har även visat på förbättring av fysisk kapacitet 

och muskelfunktion (9). Wadell et al har visat att minskad dyspné inte kan förklaras av 

förbättrad lungfunktion utan härrör till att fysisk aktivitet/träning medför att upplevelsen 

av dyspnén förbättras. Träning minskar också dyspnéns påverkan på hälsostatus och på 

den funktionella förmågan. (21) 

I den engelskspråkiga litteraturen refererar man till pulmonary rehabilitation (PR) i 

samband med fysisk aktivitet och träning. Vid PR är fysisk aktivitet en nyckelkomponent 

men en del program inkluderar även intervention med utbildning, psykologiskt stöd och 

kost. McCarthy et al (20) inkluderade 35 RCT-studier som jämförde PR med sedvanlig 

behandling. PR definierades som träning i minst fyra veckor med eller utan utbildning 

och/eller psykologiskt stöd. Slutsatsen var att evidensen för att PR är effektiv nu är så stor 

att ytterligare studier inte behövs där PR jämförs med sedvanlig behandling. McCarthy et 

al fastslår samtidigt att det kvarstår osäkerhet kring vilka komponenter i PR som är av 

störst vikt, ideal duration av PR och var den bör utföras, vilken grad av tillsyn som 

behövs, samt vilken träningsintensitet som är av störst vikt och hur länge effekten 

kvarstår. Flera studier beskriver samma oklarhet i hur PR bör utföras optimalt och hur 

man uppnår goda långtidseffekter (23). 



 

Enligt FYSS bör dosering av fysisk aktivitet vid KOL alltid föregås av bedömning av 

kondition, muskelstyrka och BMI. ”Sluten läppandning” (pysa ut luften genom halvslutna 

läppar) under aktivitet rekommederas till samtliga. Andnöd och bentrötthet bör skattas 

mellan 3–6 på Borgs CR–10 skala. Bäst effekt uppnås om träningen är ledarledd. (19) Här 

kan tilläggas att Socialstyrelsens nationella riktlinjer prioriterar ned (prioritet 7) 

ledarstyrd träning för bibehållande av fysisk kapacitet (så kallad underhållsträning), 

eftersom det inte är klarlagt hur goda långtidseffekter uppnås avseende fysisk kapacitet 

(22, 23).  

Muskelstärkande fysisk aktivitet och konditionsträning 
Det kan vara lätt, inte minst för den drabbade, att dra slutsatsen att personer med KOL 

behöver förbättra sin kondition genom aerob träning för att minska symtomen av dyspné. 

Men eftersom muskeldysfunktion är så vanligt för diagnosen bör även muskelstärkande 

fysisk aktivitet utföras. För att inte belasta andningen för mycket kan träning med 

fokusering på muskelstyrka vara bra att starta med. Apos et al (51) har visat att 

muskelstärkande fysisk aktivitet ökar muskelstyrkan vilket kan leda till förbättrad 

förmåga i det dagliga livet. Författarna lyfter att mer forskning behövs på hur långsiktiga 

resultat nås.  

Rekommendationen för personer med KOL avseende muskelstärkande fysisk aktivitet är: 

2-3ggr/vecka, 8-10 övningar, 1-3 set, 8-12 reps. Konditionsträning kan bedrivas som 

daglig fysisk aktivitet (promenader, cykling, stavgång) eller mer specifikt som 

konditionsträning. Rekommendationen avseende detta är: 150 minuter måttlig 

intensitet/vecka alternativt 75 minuter hög intensitet/vecka. (19) Här kan tilläggas att 

rekommendationerna är motsvarande för befolkningen i stort där mindre än 10% når upp 

till målen (52).  

Träning vid exacerbation 
Fysisk aktivitet i samband med en exacerbation är en effektiv intervention som leder till 

förbättrad livskvalitet, förbättrad fysisk kapacitet och kan motverka återinläggning på 

sjukhus och mortalitet (53, 54). Socialstyrelsens Nationella riktlinjer anger att personer 

med KOL som har en akut exacerbation bör erbjudas ledarstyrd konditions- och 

styrketräning i direkt anslutning till den akuta försämringen (prioritet 3) (22).  

Upplevelse av träningsintervention 
Det finns till författarens kännedom inga studier som har undersökt hur 

träningsintervention, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna, påverkar 

upplevelsen av fysisk aktivitet för personer med KOL. Detta är värdefullt att studera då 

det kan bidra till ökad kunskap kring hur hälso- och sjukvården kan inverka till fortsatt 

fysisk aktivitet för att nå långsiktiga resultat. 



 

 

Fysioterapi vid KOL i Sverige 

Under de senaste åren har intresset ökat för att omhänderta personer med KOL i team 

och fysioterapeuten har fått en central roll bredvid läkare och KOL-sjuksköterka (55).  

Fysisk aktivitet och träning som behandling är i hög utsträckning fysioterapeutens 

område. Fysioterapeuten i primärvården har därför en viktig roll för personer med KOL i 

att erbjuda anpassad fysisk aktivitet/träning, antingen i en stödjande funktion eller under 

praktisk handledning. Anpassningen av fysisk aktivitet kan vara typ av aktivitet, 

intensitet, mängd och frekvens per vecka. Fysiologiska effekter bör uppnås utan att 

aktiviteterna blir för krävande med dålig complience som följd (9). Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer gällande att träningsintervention bör erbjudas problematiseras, med 

hänvisning till tidigare text, av att konsensus saknas kring hur. Vidare har få studier 

belyst vilken träningsintervention, med utgångpunkt från de nationella riktlinjerna, som 

är kliniskt genomförbar i den svenska primärvården. Följden torde vara att det blir 

många olika lösningar lokalt och nationellt.  

Eftersom att fysisk aktivitet är centralt för personer med KOL blir fysisk aktivitet/träning 

en mycket angelägen del av egenvården. I mötet mellan fysioterapeuten och personen 

med KOL kan ett forum med resonemang kring detta skapas, med ett patientcentrerat 

förhållningssätt.  

Egenvård och patientcentrering 

Socialstyrelsen sl0g 2015 fast att sjukvård för personer med kroniska tillstånd behöver 

förbättras och att en förbättrad sjukvård för dessa personer är viktigt för välbefinnandet. 

Bättre vård förutsätter ökade möjligheter för patienterna att vara delaktiga i sin vård. 

Delaktighet kan uttryckas i termer av egenvård och patientcentrering.(56)  

Egenvård kan definieras som: "Individens förmåga att upptäcka och hantera symtom, 

behandling, fysiska och psykosociala konsekvenser och livsstilsförändringar som följer av 

att leva med ett kroniskt tillstånd". (57) Interventioner för egenvård vid KOL inkluderar 

hantering av sjukdomen (till exempel behandling vid exacerbationer) och livsstil (till 

exempel rökstopp, fysisk aktivitet och kost) (58). Clark et al (59) poängterar vikten av att 

ha tillräcklig kunskap om tillståndet och dess behandling för att uppnå god egenvård 

samtidigt som Russel et al (60) har visat att vårdgivare sällan har tillräckligt med tid eller 

rätt kunskap för att ge effektivt stöd till egenvård vid KOL.  



 

Patientcentrering är ett begrepp inom hälso- och sjukvården som innebär att det är 

patientens agenda som är utgångspunkten i mötet mellan vårdgivare och vårdtagare. 

Patientcentrering anses idag vara en förutsättning för framgångsrik vård (61). Eldh et al 

(62) har visat att begreppet inte är entydigt men anger att hälso- och sjukvården inte bör 

använda standardiserade förfaranden utan bör göra individuella anpassningar. Vidare är 

respekt för individen och den kunskap som personen bär centralt. Information bör 

utformas utifrån individen med möjlighet till förklaringar. På så vis kan inidividens beslut 

baseras på kunskap och behov samt leda till lämplig egenvård. Sålunda kan begreppen 

egenvård och personcentrerad vård flätas ihop då båda begreppen förutsätter interaktion 

mellan vårdtagare och vårdgivare (58).  

Det personer med KOL i allmänhet saknar är tillräcklig kunskap i hur effektivt goda vanor 

beträffade fysisk aktivitet kan vara. Personanpassad information kan vara ett effektivt 

verktyg för att öka kunskapen och den fysiska aktiviteten hos personer med KOL (63, 64).  

Patientutbildning 

Patientutbildning är en väg för fysioterapeuter att förmedla kunskap kring god egenvård 

vilket också sammanfaller med Socialstyrelsens riktlinjer (prioritet 3). Syftet med 

patientutbildning ska vara att öka personens kunskap om KOL, förmåga till egenvård och 

att ge patienten redskap att hantera sin sjukdom, vilket kan ske indivuduellt eller i grupp 

(22, 58). Ett omhändertagande vid KOL som inkluderar patientutbildning kan förbättra 

livskvalitet, ge ökad fysisk kapacitet, reducera vårdbehov och förbättra förmåga att 

behandla exacerbationer (24, 25). Mot effektiviteten att behandla i grupp ställs 

utmaningen att personer med KOL är en heterogengrupp där en intervention aldrig 

kommer bli effektiv för alla (60) och att patientcentrerad vård kan vara svårt att leva upp 

till.  

Aktiv med KOL 

Aktiv med KOL är en kostnadsfri patientutbildning framtaget av Riksförbundet 

HjärtLung i samarbete med Umeå Universitet och med stöd av Socialstyrelsen (26). 

Utbildningsmaterialet finns webbaserat och tillgängligt för både patienter för personal 

(www.aktivmedkol.se). Aktiv med KOL syftar till att stärka patienten i egenvård och fokus 

ligger på det som deltagaren kan göra själv för att må så bra som möjligt med sin 

sjukdom. Flera områden berörs så som fysisk aktivitet/träning, medicinering, kostråd, 

strategier vid exacerbation samt tankar som kan väckas med en kronisk sjukdom. Aktiv 

med KOL består av fyra teoretiska tillfällen a´ 2h. Rekommenderat antal personer i en 

grupp är cirka åtta. Handledare för gruppen är sjukvårdspersonal, t.ex. fysioterapeuter. 

Aktiv med KOL är inte utvärderat på patienter. 



 

Upplevelse av träningsintervention och patientutbildning 

Det finns till författarens kännedom inga studier som har undersökt hur kombination av 

träningsintervention och patientutbildning påverkar upplevelsen av fysisk aktivitet för 

personer med KOL. Det är heller inte utforskad hur denna kombination, som är i linje 

med de nationella riktlinjerna, förmedlar vikten av fysisk aktivitet som egenvård till 

personer med KOL.  

Syfte 

Studien syftar till att genom intervjuer utforska och beskriva upplevelsen av fysisk 

aktivitet för personer med kroniskt obstruktiv sjukdom (KOL) efter att ha deltagit i enbart 

anpassad gruppträning eller i kombinerad behandling med anpassad gruppträning och 

patientutbildning (Aktiv med KOL).  

Tabell 1. Syfte enligt SPICE 

Setting Perspective Intervention Comparison Evaluation 

Upplevelse av 

fysisk aktivitet 

Personer med 

KOL som 

behandlas i 

primärvården 

Kombinerad 

behandling: 

anpassad 

gruppträning och 

patientutbildning 

Enbart anpassad 

gruppträning  

Upplevelse av 

fysisk aktivitet 

efter 

interventioner 

 

 

Material och metod 
 
Design och genomförande  

Studien genomförs via intervjuer som spelas in och transkriberas av författaren till 

studien. För att bearbeta och analysera materialet kommer kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats att appliceras (30).  

Rekryteringen av personer med KOL sker via en vårdcentral i Sörmland (vårdcentralen 

Stadsfjärden) bland personer med KOL som genomgår behandling med anpassad träning 

i grupp och kombinationen anpassad träning i grupp och patientutbildningen Aktiv med 

KOL. Om personen uppfyller inklusionskriterierna kommer denne att informeras om att 

en studie genomförs och tillfrågas om samtycke att delta. Vid samtycke planeras 

patienten till intervju kort efter behandlingens avslut. 10-20 intervjuer planeras 



 

inkluderas. Intervjuernas längd uppskattas till 30-60 minuter. Frågornas innehåll 

kommer att fokusera på upplevelse av fysisk aktivitet och vad i den genomförda 

behandlingen som kan ha inverkat på denna. Intervjuguide kommer attanvändas. 

Datainsamlingen beräknas pågå under 2018-2019. 

Deltagare 

Rekryteringen av personer med KOL sker via vårdcentralen Stadsfjärden bland personer 

med KOL som genomgår behandling med anpassad träning i grupp och kombinationen 

anpassad träning i grupp och patientutbildningen Aktiv med KOL. En heterogen grupp 

kommer eftersträvas avseende kön, ålder och sjukdomsgrad. Antalet deltagare grundas på 

att materialet skall bli hanterbart och genomarbetat med god kvalitet (28, 35). Tio 

personer planeras således för intervju. Cirka fem deltagare som enbart erhållit anpassad 

gruppträning och cirka fem deltagare som har erhållit kombinationen anpassad 

gruppträning och patientutbildningen Aktiv med KOL. Deltagandet i studien är frivilligt, 

med medgivande, samt med rätten att avbryta.  

Inklusionskriterier: KOL-diagnos verifierad via spirometri, förstå svenska i tal och skrift  

Exklusionskriterium: Annan sjukdom som bedöms gravt inskränka på möjligheten till 

fysisk aktivitet 

Datainsamlingsmetod 

Metod har styrts av syftet, kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats kommer 

appliceras. 

Kvalitativ metod används för att beskriva och analysera kännetecken och egenskaper eller 

kvaliteter i de fenomen som ska studeras (27, 28, 31). Med syftet att förstå människors 

sätt att resonera eller reagera, eller att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster, är kvalitativ metod rimligt (35). Kvalitativ innehållsanalys innebär att 

skriven eller verbal kommunikation analyseras stegvis med fokus på olikheter och 

likheter, induktiv ansats används där inga tidigare studier finns eller där det som finns 

inte är entydigt (31).  

Insamlad data planeras att analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (30).  

Den kvalitativa forskningsmetoden har kritiserats för att vara alltför beroende av 

sammanhanget, för att inte ha tillräckligt många deltagare samt för att inte producera 

överförbara eller generaliserbara resultat. Kännetecknande för kvalitativ 

forskningsmetodik är också att forskaren ofta själv är ett redskap för datainsamling. Även 



 

om forskaren ämnar vara så neutral som möjligt, är det ofrånkomligt att forskaren och 

deltagaren påverkar varandra. (65)  

Teman i intervjuguiden: 
I kvalitativ metod används oftast semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer där man 

utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor (35). Aktuella 

frågeområden i denna studie är: motivation till fysisk aktivitet, fysisk aktivitet som 

egenvård, teoretisk versus praktisk kunskap, vad i behandlingen har varit mest givande 

samt frågor kring Aktiv med KOL som patientutbildning. Se bilaga Intervjuguide. 

 

Etik 

Patientutbildning och anpassad träning i grupp utsätter inte forskningspersonen för 

ytterligare risk eller skada jämfört med sedvanlig behandling. Gruppträningen anpassas 

av legitimerade fysioterapeuter med erfarenhet. Annan vårdpersonal så som läkare finns 

att tillgå om behov skulle uppstå. I patientutbildningen deltar flera personalkategorier 

som astma/KOL-sköterska, dietist, läkare och fysioterapeuter för att korrekta svar skall 

kunna ges på frågor inom flera områden.  

Intervjuerna kan eventuellt komma att uppfattas som integritetskränkande även om 

frågornas innehåll kommer fokusera på upplevelse av fysisk aktivitet.  

Data kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer kodas med ett nummer. 

Det inspelade materialet och det transkriberade materialet kommer försvaras förvaras på 

annat ställe än kodlistan. Vid publicering kommer ljudfiler och transkribering sedermera 

arkiveras via Umeå Universitet.  

En ansökan är inlämnad till Etikprövningsnämnden Umeå.  

Se bilaga Informerat samtycke. 

Analys av resultat 

Analys av intervjuer sker parallellt med att nya intervjuer genomförs. Analysprocessen 

startar med att i transkriberat material identifiera meningsenheter. Kondenserade 

meningsenheter kodas för att skapa kategorier och underkategorier. Slutligen formas 

teman som återkopplar till syftet. Handledare kommer vara med i processen för att 

säkerställa metod.  



 

Resultateten presenteras i form av välstrukturerad översikt över de viktigaste resultaten 

med reflexion kring till reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Citat kommer att 

användas och resultat kan komma att presenteras i figur. Resonemang kommer att föras i 

diskussionsdelen kring den praktiska användningen av resultatet.  

Utöver syftet ämnar jag få svar på hur vikten av fysisk aktivitet som egenvård förmedlas 

till personer med KOL. Det är också av vikt vad patienterna upplever ha tillfört 

mest/minst för motivation till fysisk aktivitet - praktisk träning eller teoretisk kunskap? 

Medför kombinationen av två behandlingsformer ett ytterligare mervärde? Se vidare 

bilaga Intervjuguide. 

 

Betydelse 
Gruppträning för personer med KOL erbjuds idag på flera håll inom primärvården. 

Patientutbildningar blir vanligare och då Aktiv med KOL är vetenskapligt grundad och 

lättillgänglig kommer den sannolikt att spridas. Den aktuella intervjustudien kan bidra 

till ökad kunskap om hur praktik och teori, med utgångspunkt från de nationella 

riktlinjerna, kan kombineras och hur detta inverkar på upplevelsen av fysisk aktivitet för 

personer med KOL. Upplevelse av fysisk aktivitet kan påverka om personer med KOL 

förblir fysisk aktiva på lång sikt, som en del av egenvården. Därtill kan intervjustudien 

bidra till att man inom primärvården kan arbeta effektivt med en patientgrupp som har 

kronisk problematik och som generellt behöver bli bättre på egenvård där fysisk 

aktivitetsnivå är prioriterat.  

 

Kostnadskalkyl 
 
Etikansökan 5000kr. Arbetskostnad, 25% frånvaro från ordinarie tjänst. 

 

Tidsplan 
Efter inlämning och godkännande av PM 181018 och godkännande från 

Etikprövningsnämnden 181106 kan intervjuer och datainsamling påbörjas. Analys av 

intervjuer sker parallellt med att nya intervjuer genomförs. Nästa deadline är 180206 då 

inlämning av manuskript ska ske. Därefter fortsätter analysarbetet och 

uppsatsskrivandet fram till 180508 då slutversionen skall inlämnas. I slutet av maj sker 

försvar av uppsats tillsammans med opponering av kurskamraters arbeten.  



 

Tabell 2. Tidsplan 

181018 Inlämning PM 

181106 Svar från etiknämnden 

181107 Påbörja intervjuer 

180206 Inlämning manuskript, metod, resultat 

180508 Inlämning uppsats 

180520 Försvara uppsats och oppunera 
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