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 Sammanfattning 
 
Astma är en kronisk sjukdom som påverkar personer i det dagliga livet. Idag 
beräknas ca 800 000 personer i Sverige leva med denna sjukdom. Genom ökad 
kunskap och färdighet kan sjuksköterskan ge en optimal vård och omsorg så att 
personerna med astma får en bättre livskvalitet. Syftet med studien är att beskriva 
personers erfarenheter av att leva med astma. Metoden är en litteraturöversikt med 
analys av kvalitativa artiklar. Resultatet innefattar åtta stycken vetenskapliga artiklar 
som analyserats enligt Fribergs 5 stegsanalys. Fynden i artiklarnas resultat har 
sammanförts och sammanställts till en ny helhet där ett huvudtema, erfarenheter, 
och fyra teman växte fram. Dessa var: att leva med hinder, att leva med sjukdomens 
påverkan på kroppen, att leva med ständiga vårdkontakter och att skapa kontroll med 
hjälp av egenvård . Personer med astma behöver bemötas med individanpassad 
omsorg. Genom att sjuksköterskan bidrar med information om astma och vikten av 
egenvård kan patienters välbefinnande förbättras. 
 
Nyckelord: egenvård, kvalitativ, litteraturöversikt, upplevelser, vuxna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Summary 
 
Asthma is a chronic disease that affects people in their daily lives. Today estimated 
800 000 people in Sweden live with this disease. Through increased knowledge and 
skills, so the nurse can provide optimal care and attention so that people with asthma 
have a better quality of life. The purpose of the study is to describe people's 
experiences of living with asthma. The method is a literature review with the analysis 
of qualitative articles. The result includes eight scientific articles analyzed according 
to Friberg's 5 step analysis. The findings of the articles results have been consolidated 
and compiled into a new entity in which a main theme, experience, and four themes 
emerged. These were: to live with obstacles, to live with the impact of the disease on 
the body, to live with the constant care contacts and to create control by using self-
care. People with asthma need to be treated with individualized care. By the nurse 
provides information about asthma and the importance of self-care can improve 
patient well-being. 
 
Keywords: adults, experience, literature review, self-care, qualitative. 
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Inledning 
 
Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna. Den kroniska 
inflammationen är förknippad med en ökad bronkiell hyperreaktivitet som orsakar 
återkommande episoder av pip i bröstet, andnöd, tryck över bröstet och hosta (Torén 
& Gustafsson, 2009). Idag beräknas 800 000 svenskar i olika åldrar leva med astma. 
Personers erfarenhet av att leva med astma kan vara att de känner otillräckligt socialt 
stöd, upplever att sjukdomen är ett funktionshinder då de inte alltid kan utföra och 
delta i vardagliga aktiviteter både på fritiden och i arbetet (Strine, Mokdad, Balluz, 
Berry & Gonzales, 2008). Personer med astma finns både inom primärvården och på 
särskilda specialist- mottagningar, inom såväl sluten som öppenvård (Socialstyrelsen, 
2014). Därför är det viktigt att som sjuksköterska förstå erfarenheterna hos dessa 
personer i det dagliga livet för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad när egenvården 
sviktar (Orem, 2001).  
 
 
Bakgrund 
 
Livskvalitet  
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är livskvalitet ett begrepp som definierar 
individens egen värdering av sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (WHO, 
1997). Psykologiska faktorer såsom ångest och depression har visat sig alltmer som 
en faktor som påverkar uppkomsten och förloppet av astma (Strine et al, 2008).  
Symtomen för välbefinnande skiljer sig inte mellan åldrar, men personer över 65 år 
kan oftast ha lägre fysiskt välbefinnande och de yngre kan ha lägre socialt 
välbefinnande på grund av sin astma. Orsaken till varför yngre upplever lägre socialt 
välbefinnande kan bero på att de befinner sig i en större utvecklingsfas i livet. De kan 
ha mer frånvaro från skola och arbete på grund av sin astma och därmed svårigheter 
att ändra sitt livsmönster. De äldre kan ha mer fysiska symtom, lägre lungfunktion 
och använder mer mediciner och därmed lägre fysiskt välbefinnande. Andelen rökare 
i studien var fler i den äldre gruppen vilket också relaterade till lägre livskvalitet. 
(Leander, Lampa, Janson, Svärsudd, Uddenfeldt & Rask-Andersen, 2012). 
Personernas motivation att lära sig leva med ett långvarigt tillstånd som astma kan 
bero på hur länge de levt med sina besvär. För en person som utvecklat astma senare 
i livet kan förändringen leda till stor omställning i karriär och fritid. Det är viktigt att 
sjuksköterskan överväger sitt tillvägagångssätt när det gäller att informera personer 
om sjukdomen.  Att få personer med astma att leva ett så välfungerande liv som 
möjligt kan uppnås genom att sjuksköterskan försiktigt utforskar personernas 
perspektiv och vad dessa betyder för dem och hur de kan anpassas i det dagliga livet 
om det skulle behövas (Deacon & Rickards, 2013).  
 
Social miljö  
Astma är mer förekommande i socialt och ekonomiskt utsatta grupper i samhället. 
Dessa personer kan i allmänhet ha mindre inflytande över sin livssituation och 
mindre möjligheter att förändra sina levnadsvanor i positiv riktning än personer med 
goda socioekonomiska förhållanden (Deacon & Rickards, 2013 ). Hos vuxna personer 
utlöses astma av både allergiska och av icke-allergiska orsaker, såsom tobaksrök och 
ogynnsam inomhusmiljö (Socialstyrelsen, 2014). Detta kan förstärka känslan av att 
inte kunna vara med i sociala sammanhang och ha relationer till sina närstående. På 
sikt kan detta leda till social isolering (Deacon & Rickards, 2013). Sjuksköterskan bör 
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ha ett flerdimensionellt förhållningssätt vid bedömning av dessa patienter (Strine et 
al, 2008).  
 
Arbetsmiljö  
Faktorer som triggar igång astma kan exempelvis vara exponering av 
luftföroreningar, yrkesmässig exponering, allergener, atmosfärstryck, genetiska 
faktorer och vårsäsongen (Strine et al, 2008). Bradshaw, Barber, Davies, Curran & 
Fishwick (2007) påvisar att personer med astma känner sig åsidosatta över att det 
finns brister när det gäller hälsa och säkerhet relaterat till astma i deras arbete. 
Arbetstagarens riskuppfattning påverkar beteendet på arbetsplatsen och kan skapa 
ett hinder för att ändra dessa risker. Om arbetsgivaren inte tar hänsyn till/visar 
respekt för personernas sjukdom kan det leda till en tillitsbrist. Denna brist på 
åtgärder kan bidra till utveckling av deras astmasymtom. Här är det viktigt att 
sjuksköterskan tänker extra på vad personerna kan göra på sin arbetsplats för att 
minska riskerna för exponering av faktorer som kan framkalla astmasymtom. 
Därigenom blir personerna trygga och deras livskvalitet bibehålls på ett bra sätt 
(Bradshaw et al, 2007).  
 
Interprofessionell samverkan  
Astma är en komplex sjukdom och personer med astma har ofta behov av flera olika 
åtgärder och insatser samtidig. De kan behöva läkemedelsbehandling, utbildning, 
stöd att sluta röka, fysioterapi eller stöd och råd från en dietist, psykolog eller 
arbetsterapeut. För att säkra en god vård för personerna bör hälso- och sjukvården 
därför erbjuda interprofessionell samverkan till personer med astma. Det innebär att 
olika professioner med kunskap och erfarenhet inom olika områden samverkar och 
för en dialog om vilka åtgärder personen behöver (Socialstyrelsen, 2014). 
 
Egenvård  
Egenvård är personens egen behandling av enklare sjukdomar, den vård en person 
ger sig själv utanför ramen av en medicinsk institution (Lindskog, 2008). Enligt 
socialstyrelsen (2014) är underbehandling, låg sjukdomskunskap och låg 
sjukdomskontroll vanligt hos personer med astma. Patientutbildning och stöd till 
egenvård bidrar till att öka personers kunskap om sin sjukdom och därigenom stärka 
förmågan till egenvård, det vill säga förmågan att hantera sjukdomen och dess 
symtom.  Hälso- och sjukvården bör därför erbjuda utbildning och stöd till egenvård 
till personer med astma. Utbildningen och stödet kan ges antingen individuellt eller i 
grupp och kan rikta sig till personer med astma. Hälso- och sjukvården bör dessutom 
erbjuda en skriftlig behandlingsplan till personer med astma. Behandlingsplanen bör 
innehålla information som gör det möjlig för personen att själv justera sin 
läkemedels-behandling utifrån symtomvariation och eventuella infektioner. Vid 
astma ökar denna information möjligheten till egenvård samt tidig upptäckt av 
försämringsperioder och insättning av behandling. Behandlingsplanen bidrar också 
till en ökad symtomkontroll vid astma (Socialstyrelsen, 2014). Sjuksköterskan 
behöver kunskap och färdigheter så att de kan förstå och optimera en god omvårdnad 
runt personer med astma (Deacon & Rickards, 2013). 
 
Teoretisk referensram  
Orem (2001) definierar egenvård som ”aktiviteter som individer initierar och utför i 
syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande.” Orems (2001) omvårdnadsteori, 
delas in i tre delteorier: teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om 
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omvårdnadssystem. Teorin om egenvård utgör grunden i Orems (2001)  
omvårdnadsteori. Sjuksköterskans roll är att stödja och hjälpa patienten med dessa 
behov på grund av brister i egenvårdskapaciteten, till exempel när det gäller astma. 
Teorin har sin inriktning på att fastställa rätt plan för vård för varje patient. Den är 
lätt att integrera i omvårdnadsprocessen vad gäller bedömning, omvårdnad, diagnos, 
planering, genomförande och utvärdering. Orem beskriver egenvård som en 
”medveten handling” (Orem, 2001). 
 
Orem (2001) beskriver egenvårdsbrist som att människan är i behov av professionell 
omvårdnad då hennes, eller närståendes, förmåga till egenomsorg inte räcker till för 
att balansera egenvårds behov och de krav dessa ställer på personer med astma. Tre 
typer av begränsningar identifieras av Orem (2001) när det gäller egenvård: 
kunskapsbrist, bristen av att bedöma och ta beslut, bristen av att resultat uppnås när 
det gäller egenvård. Egenvårdsbrist fokuserar på begränsningar i en persons förmåga 
att upprätthålla egenvårdsbalans. Begreppet egenvårdsbrist beskrivs som fullständig 
eller partiell. Fullständig egenvårdsbrist beskriver Orem (2001) som avsaknad av 
förmåga att tillgodose ett egenvårdskrav. Medan partiell egenvårdbrist är när 
individen har förmåga att tillgodose vissa delar av egenvårdskravet, men inte alla 
delar (Orem, 2001).  
 
I teorin om omvårdnadssystem finns huvudkomponenterna med från teorin om 
egenvård och teorin om egenvårdsbrist inbyggda. Genom teorin förklaras relationen 
mellan omvårdnadens handlingar och roll samt personens handlingar och roll. 
Teorin söker svar på tre frågor: ”Vad blir resultatet av vad sjuksköterskorna gör?”, 
vad gör sjuksköterskor när de utövar omvårdnad?” och ”vilka resultat försöker 
sjuksköterskorna uppnå?”.  Handlingar som utförs av sjuksköterska, personen i fråga 
och/eller närstående alternativt vårdare bildar tillsammans omvårdnadssystemet. 
Målet är att stärka personens förmåga att tillgodose sitt behov eller att minska 
behovet. I sjuksköterskans arbete riktas fokus mot att stödja personer i sin sjukdom 
på bästa sätt och ge stöd i hur de kan ta hand om sig själva. (Orem, 2001). 
 
Problemformulering 
Att leva med astma kan innebära svårigheter i det dagliga livet då personen hela tiden 
behöver tänka på den miljö de vistas i (Deacon & Rickards, 2013). För sjuksköterskan 
är det av vikt att veta hur en person med astma kan få stöd i omvårdnaden så att 
denne kan leva ett så obehindrat liv som möjligt (Orem, 2001; Strine et al, 2008). 
Personernas egenvård gagnas av den kunskap sjuksköterskan förmedlar. Då 
egenvården sviktar behöver personerna ta hjälp av sjuksköterskans kompetens. 
Utifrån detta fokuserar sjuksköterskan på att en så god egenvårdsbalans som möjligt 
skall upprätthållas utifrån den miljö personen lever i (Orem, 2001). Vilka 
erfarenheter av astma har personer som lever med denna sjukdom dagligen och vad 
kan sjuksköterskan göra för att ge dem fördjupad kunskap? 
 

	

Syfte 
 
Att beskriva personers erfarenheter av att leva med astma. 
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Material och metod  
 
Design 
En litteraturöversikt med analys av kvalitativa artiklar valdes med en induktiv ansats. 
Vid en induktiv analys utgår innehållet från en text utan förutbestämda teorier.  I en 
kvalitativ artikel finns ingen absolut sanning och heller inget som är fel i en 
erfarenhet (Billhult & Henricson, 2012). En analys av kvalitativa artiklar ansågs som 
mest användbar då personers erfarenheter skulle belysas för att eventuellt få fram en  
förståelse för personens livssituation med sjukdomen astma (Friberg, 2012).  
 
Urval och datainsamling 
Vid litteratursökningen användes ett flertal sökord som var relevanta för litteratur 
översiktens syfte. Sökningar efter vetenskapliga original artiklar gjordes i 
databaserna CINAHL och PsycINFO. (Bilaga 1) 
 
En avancerad sökning gjordes i databasen CINAHL.  De begränsningar som gjordes 
var peer-reviewed, english language, boolean/phrase och artiklar från 2006-01-01 till 
och med 2015-10-02. Sökoperatorerna som användes var OR och AND. 
Inklusionskriterierna var astma, erfarenheter, uppfattning, vuxna d.v.s personer över 
18 år och artiklar med kvalitativ design. Trunkeringar användes för att få olika 
böjningar på orden experience och perception. Exklusionskriterie som användes var 
KOL. Sökorden som användes var; asthma, adult, experience och perception.  Antalet 
träffar blev 274 stycken. Av dessa lästes rubrikerna på alla artiklar för att få en 
överblick om vad de handlade om. Utifrån syftet var 19 stycken rubriker intressanta 
varav 19 stycken abstrakt lästes. Utifrån dessa valdes 4 stycken vetenskapliga original 
artiklar ut då de passade inklusionskriterierna.    
 
En avancerad sökning gjordes även i databasen PsycINFO. De begränsningar som 
gjordes var peer-reviewed, english language, adulthood (18 years & older) och artiklar 
från 2006-01-01 till och med 2015-10-02. Sökoperatorerna var likaså här OR och 
AND.  
 
Inklusionskriterierna var astma, vuxna d.v.s. personer över 18 år, erfarenheter, 
uppfattning, ångest, focus grupp, berättelse, intervju och artiklar med kvalitativ 
design. Exklusionskriterie som användes var KOL.  
 
Anledningen till att fler sökord användes i denna sökning var att PsycINFO är en 
databas som är mer beteendeinriktad. Trunkeringar användes på sökorden adult, 
experience, perception, focus group och interview. Antalet träffar i PsycINFO blev 
245. Av dessa lästes rubrikerna på alla artiklar för att få en överblick om vad de 
handlade om. Utifrån syftet var 18 stycken rubriker intressanta varav 18 stycken 
abstrakt lästes. Utifrån dessa valdes tre vetenskapliga original artiklar ut då de 
passade inklusionskriterierna.  
 
Manuella sökningar gjordes där en vetenskaplig artikel hittades från år 2002 och den 
ansågs vara relevant för studiens syfte. En kvalitetsgranskning av artiklarna i 
resultatet gjordes utifrån protokollet för basala kvalitetskriterier. (Bilaga 2) I 
protokollet togs de artiklar i resultatet med där det svarades ”ja” på de fyra första 
frågorna. När alla artiklar gåtts igenom så hamnade artiklarna på 4/4 i Del 1 och 7/8 i 
Del II. Det alla artiklarna saknade var att kvalitetssäkringsbegreppen tillförlitlighet 
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och trovärdighet inte diskuterades. Noterades gjordes också att de kvantitativa 
begreppen validitet och reabilitet inte diskuterades i någon av artiklarnas diskussion.  
 
Dataanalys 
Fribergs 5 stegsmodell ligger till grund för analysen. Analysarbetet kan beskrivas som 
en rörelse från helheten till delarna, och därifrån till en ny helhet. För kvalitativa 
analyser är detta ett vanligt sätt att gå till väga. De utvalda artiklarna utgör helheten. 
Delarna uppkommer när artiklarnas resultat delas upp med avsikt att finna bärande 
aspekter utifrån syftet. Den nya helheten skapas genom den beskrivande 
sammanfogningen av det som framkommit i resultatet (Fribergs, 2012).  
Nedan beskrivs Fribergs (2012) 5 olika steg som använts i analysarbetet: 
1. Artiklarna har lästs igenom flertalet gånger, för att få en förståelse om vad de 
handlar om (Friberg, 2012). De åtta artiklarna delades upp så att två stycken läste och 
översatte tre artiklar varav en översatte två artiklar till svenska. Kvalitativa studiers 
resultat beskrivs ofta i form av teman eller kategorier, och ev. subteman alternativ 
subkategorier (Friberg, 2012). I inkluderade artiklar i litteraturöversikten var det 
tydligt att använda sig av både teman och ibland även subteman. Kvalitativa artiklars 
resultat kan vara uppbyggda på olika sätt beroende på den kunskapsteoretiska och 
metodologiska utgångspunkten (Friberg, 2012). 
2. Artiklarnas resultat bör läsas med fokusering på varje studiers enskilda resultat 
och det som bygger upp resultatet i teman och eventuella subteman. Beskrivande text 
med anknytning till varje tema skall sökas (Friberg, 2012). De olika temana skapades 
då kärnan i artiklarna analyserades. Utifrån syftet identifierades ett huvudtema och 
fyra teman utifrån de åtta artiklarna.  
3. För att få en överblick av det analyserade resultatet måste en sammanställning av 
varje studiers resultat göras, alltså en schematisk översikt, i teman och eventuella 
subteman för att få en översikt över materialet och för att lättare se vad som ska 
analyseras (Friberg, 2012). De åtta artiklarna lästes igenom och resultatet 
sammanställdes på vita ark och färgkodades med överstrykningspennor. 
4. Fjärde steget handlar om att relatera de olika studiernas resultat med varandra, 
dvs. se likheter och skillnader i de olika studiernas resultat. Sedan föra samman 
sådant som har likheter och skapa nya övergripande teman (Friberg, 2012).  
Översättningarna lästes av de åtta artiklarnas resultat. En diskussion fördes och nya 
teman skapades. 
5. När analysen är klar ska den presenteras på ett tydligt och läsbart sätt som möjligt 
(Friberg, 2012). En sammanställning gjordes där ett huvudtema och fyra teman 
skapades vilket utgjorde en ny helhet. Översiktens huvudtema var erfarenheter och 
de fyra temana var: att leva med hinder, att leva med sjukdomens påverkan på 
kroppen, att leva med ständiga vårdkontakter och att skapa kontroll med hjälp av 
egenvård. 
 
Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans 
mellan olika intressen som alla är legitima. Konfidentialitet garanteras i samtliga 
artiklar i denna litteraturstudie. Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar 
del av uppgifterna men forskargruppen kan via kodnycklar hänföra uppgifter eller 
prover till enskilda individer (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
För att öka det vetenskapliga värdet i litteraturöversikten är det viktigt att ha 
inkluderat artiklar som har tillstånd från etisk kommitté eller påvisar att noggranna 
etiska övervägande gjorts (Henricson & Wallengren, 2012). Det finns dock olika 
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nationella och etiska kommittéer. Deltagarna i inkluderade artiklar är alla vuxna och 
har lämnat sitt medgivande.  Samtliga artiklar har fått godkännande av en etisk 
kommitté från respektive land. I samtliga artiklar som ingår i litteraturöversikten 
framgår även att deltagarna fått skriftlig information om studiens syfte, och att 
deltagandet var frivilligt.  Deltagarna kunde när som helst dra sig ur studien. De hade 
även lämnat skriftligt samtycke till att medverka i studien. 
 
Förförståelse syftar på det faktum att vi kan och vet en hel del saker redan innan vi 
påbörjar en studie (Priebe & Landström, 2012). Genom flerårig yrkeserfarenhet från 
operation, anestesi och barnsjukvård har personer med astma regelbundet vårdats. 
En medvetenhet om förförståelsen fanns men den har inte använts i 
litteraturöversiktens sammanställning. En kvalitetsgranskning av samtliga artiklar 
har gjorts. Endast det som hittats i artiklarnas resultat har redovisats.  
 
Resultat 
 
Resultatet har delats in i huvudtemat erfarenheter och fyra teman: att leva med 
hinder, att leva med sjukdomens påverkan på kroppen, att leva med ständiga 
vårdkontakter och att skapa kontroll med hjälp av egenvård (Bilaga 4) 
 

 
Figur 1  
 
Att leva med hinder  
Personer som lever med astma kan uppleva det bekymmersamt i många avseenden. 
Det kan handla om att inte kunna göra det personen vill, att alltid behöva ha med sig 
mediciner eller till relationer med vänner och familj. Det kan vara besvärligt att alltid 
behöva planera sitt liv utifrån sin astma (Urrutia, Aguirre, Pascual, Esteban, Ballaz, 
Arrizubieta, & Larrea, 2012). Det finns en stark längtan till att leva ett likadant liv 
som personer utan astma (Axelsson Lötvall, Lundgren, & Brink, 2011). En del 
upplever mycket stark ångest över att de skall dö i en astma attack. De personer med 
ångest och depression upplever ofta att de har en sämre astmakontroll utifrån sin 
sjukdomsbild vilket påverkar deras dagliga liv (Urrutia et al, 2012). Andra tycker att 
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det är jobbigt att vara öppen med att de använder astmamediciner. Det finns också 
stor rädsla över vilken effekt astman har på deras kropp under ett längre perspektiv. 
Förnekelse av sin sjukdom och känslan av att inte vara normal är också vanligt. 
Personer med astma kan ha en ständig ängslan över att bli sjuka vilket kan förvärra 
den. Ett annat hinder kan vara att de kan behöva avstå från olika arbetsuppgifter som 
behöver göras på jobbet, skolan eller i hemmet på grund av sin astma. Det upplevs 
också bekymmersamt att säga ifrån när andra i omgivningen gör saker som kan trigga 
igång astman (Eberhart, Sherbourne, Edelen, Stucky, Sin, & Lara, 2014). Personer 
som fokuserar på det som är mest meningsfullt i livet har lättare att behålla sin 
normala identitet (Scherman, Dahlgren, & Löwhagen, 2002). Tack vare sjukdomen 
ser de livet som värdefullt och är tacksamma över att få leva (Oncel, Ozer, & Yilmaz, 
2012 ). 
 
Att leva med sjukdomens påverkan på kroppen 
Vissa personer med astma oroar sig över vad astmamedicinerna och dess bieffekter 
har för effekt på kroppen nu och på sikt, att de använder för mycket mediciner, blir 
immun mot dem eller glömmer att ta sina mediciner och hitta dem när de behövs i 
det akuta läget (Eberhart et al, 2013). Förebyggande- och akut medicin uppfattas som 
mediciner som kontrollerar symtomen om de följer dess rekommendationer.  Dock 
kan det finnas vissa utmaningar när det gäller att följa sjukvårdens 
rekommendationer. En utmaning kan vara att komma ihåg att ta sin medicin, att få in 
en rutin för detta i sina dagliga rutiner till exempel att ta sin medicin i samband med 
måltid eller i samband med tandborstning. En annan oro kan vara att vissa personer 
har upplevt svåra astmaanfall och har traumatiska minnen från dessa. Det finns en 
stor rädsla för att återuppleva dessa anfall. Det finns de som uttrycker oro efter dessa 
upplevelser. De litar inte på att de har en fullgod medicinering trots att de har en 
fungerande vardag (Axelsson et al, 2011). På kvällarna kan många vara ängsliga över 
hur natten ska bli. Astman kan ibland göra att de har svårigheter att somna och vissa 
kan få astmaattacker som gör det svårt att andas på nätterna vilket upplevs som 
obehagligt (Eberhart et al, 2013). 
Fler personer upplever att kostnaden för astmamedicinen är ett stort orosmoment att 
hela tiden behöva kompromissa med kostnaden för att pengarna ska räcka till 
(Eberhart et al, 2013). Vissa har inte ekonomiska resurser att hämta ut sina 
astmamediciner eller teckna försäkring. Detta kan förvärra dessa personers astma 
(Newcomb McGrath, Covington, Lazarus, & Janson, 2010; Speck, Nelson, Jefferson, 
& Baptist, 2014). 
 
Att leva med ständiga vårdkontakter 
Personer med astma kan uppleva att sjukvårdsbesöken är stressande då 
sjukvårdspersonalen inte tar tillräcklig tid på sig att förklara strategier för att hantera 
astman, de får ingen behandlingsplan och de får inte svar på sina frågor utan får bara 
mediciner utskrivna (Speck et al, 2014). En del personer kan uppleva dålig 
kontinuitet i sjukvården då de får träffa många olika sjuksköterskor, vilket kan leda 
till att de upplever frustration över att de kan få olika bemötande och bedömningar 
kring sin astma. Fler i den äldre generationen har andra kroniska sjukdomar förutom 
sin astma. Det kan till exempel vara diabetes, hjärt- och kärl sjukdomar, depressioner 
och cancer. Vid mötet med sjukvården upplever de att fokus oftast handlar om andra 
tillstånd de har och inget på hur de skall hantera sin astma i det dagliga livet, förutom 
om de söker sjukvård på grund av ett akut astma tillstånd (Newcomb et al, 2010). 
Vissa personer kan vara sämre på att berätta om sina symtom och hur astman ter sig i 
deras dagliga liv just nu vilket kan leda till ett sämre möte med sjuksköterskan. För 
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att de skall känna sig trygga med sjukvården och känna tilltro till sjuksköterskan så 
upplever de att de behöver känna sig lyssnade på och känna att de kan föra en bra 
diskussion kring sin astma (Scherman et al, 2002). Ytterligare en svårighet kan vara 
att de upplever frustration över svårigheter över att få kontakt med sjukvården. Det 
handlar om att det är omständigt att beställa tid i form av telefonköer eller att de får 
vänta länge på att bli uppringda (Newcomb et al, 2010).  
 
Att skapa kontroll med hjälp av egenvård 
Personers erfarenheter av egenvårdsstrategier handlar om att hela tiden bekämpa 
faktorer, till exempel virus, stress och allergier, som orsakar och triggar igång deras 
astma. De kan uppleva att det är tufft att hela tiden tänka förebyggande för att 
undvika astmaattacker. Att tolerera sina symtom ser vissa som en egenvårdsstrategi 
(Loignon, Bedos, Sévigny, & Leduc, 2009). Vissa personer upplever att de till exempel 
inte kan springa i trappor eller stanna i vissa miljöer som personer i deras omgivning 
kan. De behöver själva ta ett ansvar för att hitta nya vägar i livet då astman är en del 
av deras dagliga liv. Det kan ta ett tag innan de accepterar dessa begränsningar och 
lära sig leva med dem (Oncel et al, 2012). Personer som känner sin kropp och har en 
god kunskap om sin astma kan uppleva en stärkt självkänsla. Genom att vara aktiv i 
vården av sin astma kan deras identitet stärkas. Att se sig själv som sjuk när symtom 
uppstår gör att de kan få kontroll över vad som är sjukdom och vad som är hälsa 
(Scherman et al, 2002). En del i ansvaret för sin egenvård är att om de fick en 
astmaattack trots att de följde sina rekommendationer så tog de själva kontakt med 
sjukvården (Loignon et al, 2009). Personer som lever med astma och har kontakt 
med sjukvården under många år kan uppleva att sjuksköterskan tar dem för givna 
när det handlar om att hon tror att de redan har all kunskap om sin sjukdom och hur 
de ska hantera den. De upplever att sjuksköterskan inte vägleder dem vidare i sin 
kroniska sjukdom. En annan utmaning är att vissa personer inte har tillräcklig 
kunskap och rätt teknik när det gäller att använda sina astmamediciner och den 
eventuella utrustning som till exempel inhalatorer som medföljer (Newcomb et al, 
2010). En annan viktig strategi kan vara att delta i ett egenvårdsprogram. Detta ses 
som positivt av de personer som har en vilja av att lära sig mer om sin sjukdom för att 
få en förbättrad kontroll över sin astma. Här kan de få komma med egna idéer för att 
utveckla egenvårdsprogrammet. Ett önskemål av dessa personer är att 
preventionsinformation ska finnas med i programmet, samt även information om 
pollenhalter som är aktuella för säsongen så att de lättare kan förbereda sig utan att 
hamna i oförberedda situationer (Speck et al, 2014). Oncel, Ozer, & Yilmaz (2012) 
beskriver att en del personer med astma säger att då de lever med en kronisk 
sjukdom länge blir de till slut vän med den. Andra har insett att deras astma aldrig 
kommer att försvinna så de kan lika gärna acceptera sin sjukdom och lära sig leva 
med den (Oncel et al, 2012).  
 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
En analys av kvalitativa artiklar gjordes i form av en litteraturöversikt där 
forskningen inom det aktuella området sammanställdes. (Bilaga 3) Vid en kvalitativ 
analys ges en djupare förståelse för vad som passar syftet. Vid en analys av 
kvantitativa artiklar kan inte personers erfarenheter beskrivas. En litteraturöversikt 
gjordes för första gången.  Flera kapitel i böckerna ”Vetenskaplig teori och metod – 
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från idé till examination inom omvårdnad” av Henricson (2012) och ”Dags för 
uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten” av Friberg (2012) lästes 
med syfte att förstå hur en litteraturöversikt görs. Via Jönköpings 
universitetsbibliotek gavs undervisning i hur man sökte vetenskapliga artiklar från 
olika databaser som var aktuellt för ämnet omvårdnad. Denna undervisning var av 
stor nytta vid artikelsökningen.  
 
Databaserna som användes var CINAHL och PsycINFO, vilka båda har fokus på 
omvårdnad. Fler databaser användes inte då tillräckligt med artiklar med hög kvalitet 
till litteraturöversikten hittades.  Strategierna som använts för att göra ett noggrant 
urval av artiklarna var att använda sökord som var relevanta utifrån syftet. En styrka 
med inklusionskriterierna var att en åldersavgränsning gjordes då vuxnas 
erfarenheter ville belysas. Om exklusionskriterierna barn, ungdomar och KOL inte 
exkluderats så hade antalet artiklar som inte svarade på syftet ökat avsevärt.  Styrkan 
i de sökord som valts är att de belyser den subjektiva känslan av personers 
erfarenheter och upplevelser av att leva med astma. En svaghet kan vara att fler 
artiklar eventuellt hade hittats om fler sökord använts.  
 
Kvalitetsgranskningsprotokollet hämtades på Hälsohögskolans hemsida oktober 
2015. Alla artiklarna i resultatet granskades utifrån protokollet. Artiklarna ansågs 
vara av hög kvalitet då del 1 uppfyllde 4/4 kriterier och del 2 uppfyllde 7/8 kriterier. 
Kvalitetssäkringsbegreppen tillförlitlighet/pålitlighet och trovärdighet diskuterades 
inte, likaså diskuterades inte de kvantitativa begreppen validitet och reabilitet i 
artiklarnas metoddiskussioner. När man kvalitetsgranskar artiklar enligt 
kurslitteraturen ”Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom 
omvårdnad” av Henricson (2012)  står där att trovärdighet innebär att författaren 
skall övertyga läsaren om att skapad kunskap är rimlig och att resultat äger giltighet. 
Pålitlighet avseende litteraturöversikter med kvalitativ design innebär bland annat att 
reflektera över förförståelsen. Kurslitteraturen säger även att tillämpning av termerna 
validitet och reliabilitet indikerar på god vetenskaplig kvalitet i forskningsarbeten 
med kvantitativ design (Henricson, 2012).  
 
Fribergs 5 stegsmodell låg till grund för analysen då denna modell är vanlig vid 
kvalitativa analyser. Åtta artiklar delades upp och granskades var för sig vilket kunde 
ses som att trovärdigheten sänktes då de inte granskades av övriga. Därefter 
översattes de till svenska och sammanställdes. Sammanställningarna granskades 
sedan av hela gruppen. En ny helhet skapades då en beskrivande sammanfogning av 
det som kommit fram i resultatartiklarna gjordes.  
När det gäller forskningsetiska överväganden noterades att det i alla resultatartiklar 
gavs ett skriftligt medgivande av deltagarna, ett muntligt medgivande noterades bara 
i några av de åtta artiklarna. Alla artiklarna hade fått tillstånd av en etisk kommitté i 
respektive land vilket kunde ses som att de var av hög kvalitet.  
 
Studier från olika länder har valts, då en erfarenhet av att leva med astma är en 
subjektiv upplevelse och kan vara oberoende av vilket land eller kultur personerna 
kommer från. Överförbarheten kan diskuteras då flertalet artiklar poängterar att den 
ekonomiska livssituationen som till exempel att ha råd med sjukvårdsförsäkringar 
påverkar hur personer klarar av eller kan hantera sin astma. (Speck et al, 2014) 
Den egna förförståelsen har beaktats vid arbetet med resultatet utifrån den fleråriga 
yrkeserfarenheten. Barn med astma som inte syresatt sig tillräckligt akut har träffats 
på. Likaså har astmascheman behövt upprättats och vägledning till både barn och 
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vuxna med astma har getts. Utifrån anestesi- och operationsverksamheten har 
personer med astma träffats på som har varit oroliga utifrån sin astma då de skall 
sövas. Stress inför operation har utlöst astmaanfall hos vissa personer. Förförståelsen 
har funnits med och olika upplevelser har diskuterats under arbetets gång. Det är 
svårt att bortse från den mångåriga förförståelsen. En så objektiv analys som möjligt 
har gjorts. Den nya kunskapen inom området astma har gett en utvidgad syn som 
sjuksköterska på personernas perspektiv.  
 
Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med astma. 
Inledningsvis sammanfattas resultatet i ett huvudtema som är erfarenheter och i fyra 
teman. Dessa är: hinder, oro, möte med sjukvården och egenvård. Tre teman, möte 
med sjukvården, oro och egenvård har valts ut och diskuteras nedan.  
 
Resultatet visar att personer med astma inte alltid känner sig nöjda med kontakter 
med sjukvården och hur deras sjukdom hanteras.  Kontinuiteten kan vara av stor vikt 
för att personerna i så stor utsträckning som möjligt får träffa samma sjuksköterska. 
Det är viktigt att personerna får god tid på sig vid mötet med sjuksköterskan så att 
kontakten inte upplevs stressande och informationen om till exempel olika strategier 
tas emot på ett förstående sätt. Stor vikt bör läggas vid att personerna får svar på sina 
frågor om sin astma. Orem (2001) menar att det är viktigt att fastställa rätt plan för 
vård för varje person. När personernas egenvårdskapacitet brister så skall 
sjuksköterskan träda in med råd och stöd (Orem, 2001).  Horne et al (2007) menar 
att när personer saknar information får de ofta en felaktig bild av sin sjukdom. För att 
förbättra astmakontrollen hos personerna är det viktigt att de får en korrekt 
bedömning och att orsakerna till deras otillräckliga astmakontroll identifieras. 
Uppföljning av personernas astma är av stor vikt (Horne et al, 2007). Hälso- och 
sjukvården (SFS 1982:763) säger att alla patienter skall informeras om sitt 
hälsotillstånd och om de behandlingsalternativ som finns samt delta i beslut om sin 
vård och behandling. Går sjuksköterskan tillväga på rätt sätt för att förbereda 
personen inför besöket hos sjukvården? 
 
Resultatet visar även att personer med astma tenderar att ha mer oro, ångest och 
depressioner än friska personer vilket kan leda till sämre astmakontroll. Många 
personer kunde känna oro över vad deras astmamediciner och dess bieffekter hade 
för effekt på kroppen. Federman, Wisnivesky, Wolf, Leventhal, & Halm (2010) 
beskriver att vissa personer hade upplevt svåra astmaanfall som gett dem 
traumatiska minnen, det kunde finnas en stor rädsla för att återuppleva dessa igen. 
Personer med låg utbildning hade oftare svårare att kontrollera sin astma och hade 
också fler akuta astma tillstånd vilket kunde leda till mer oro och ångest. (Federman 
et al, 2010.)  En studie gjord i Canada bekräftar det som redan har setts i resultatet 
att så mycket som cirka en tredjedel av personerna med astma lider av psykisk ohälsa 
(Lavoie et al, 2005). Orem (2001) poängterar vikten av kunskap om sin sjukdom 
(Orem, 2001). Kan det vara så att ångest och depressioner kan minskas för personer 
med astma om man fokuserar mer på den personcentrerade vården? 
 
I resultatet beskrivs vikten av att delta i egenvårdsprogram för att personerna som 
vill lära sig mer om sin astma skall få en förbättrad kontroll över sin sjukdom. Horne 
et al (2007) menar att personernas egenkontroll av sin astma kan influeras av 
personens förnuft och tron på behandling. Det är sällan så att personer blint följer sin 
behandlingsplan trots att de har en god och etablerad sjukvårdskontakt (Horne et al, 
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2007). Enligt Orem (2001) är egenvårdsbristen knuten till vissa 
egenvårdsbegränsningar som begränsar kunskaper, förmåga till att kunna bedöma, 
fatta beslut och att utföra handlingar (Orem, 2001). En kronisk sjukdom som astma 
kräver vissa förändringar och justeringar i det dagliga livet. Att få personer att leva så 
normalt som möjligt kan uppnås genom att försiktigt utforska deras perspektiv och 
anpassa behovet av hjälp och stöd när det behövs (Strine et al, 2008).  
 
Kliniska implikationer  
 
Sjuksköterskans ansvar är att ge råd och motivera personerna så att de blir positivt 
inställda till att jobba mer med sin egenvård kring sin astma utifrån sitt eget 
perspektiv. Att tillsammans med sjuksköterskan skapa en individuell 
behandlingsplan. Genom information, undervisning och utbildning till personerna i 
egenvård är förhoppningen att personerna lär sig hantera sin sjukdomssituation. Det 
är av stor vikt att som sjuksköterska hålla sig uppdaterad när det gäller ny 
vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Då ca 800 000 personer i Svergie 
beräknas leva med astma är vidare forskning kring detta av stor vikt. Hade varit 
intressant med forskning på hur personer svarar på individuella behandlingsplaner 
och vidare forskning på hur stor kunskapsbrist personer med astma har då dessa 
brister leder till sämre hälsa och nedsatt livskvalitét.     
 
Slutsatser  
 
Astma är en kronisk sjukdom som påverkar personen fysiskt, psykiskt och socialt. I 
litteraturöversiktens resultat framkom att astma ställer krav på att personerna 
anpassar sitt dagliga liv efter sjukdomen. Resultatet visar att många personer med 
astma längtar efter att få leva ett likadant liv som andra. Det fanns en oro över vad 
medicinerna hade för bieffekter på kroppen, samt en oro att personerna inte skulle 
komma ihåg att ta sina astmamediciner. Att ha ständig kontakt med sjukvården 
kunde upplevas stressande till exempel då det var långa telefonköer och en dålig 
kontinuitet i form av att personerna fick träffa många olika sjuksköterskor. 
Personerna upplevde det tufft att inse sina begränsningar och att hela tiden behöva 
tänka förebyggande. Det är viktigt att varje person med astma erhåller en individuell 
behandlingsplan och uppföljning av denna, detta för att ge en personcentrerad 
omvårdnad.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1  
 
Databassökningsmatris  
 

Databas: CINAHL 
Sökning 
2015.09.09 -
2015.10.02 

Träff Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Kvalitetsgranskade Till 
resultat 

asthma 11 308     
adult 352 573     
(experience*) 
OR 
(perception*) 

130 340     

      
astma AND 
adult AND 
(experience* 
OR 
perception*) 

274 274 19 4 4 

 
Begränsningar: English language;peer-reviewed;publicerade,boolean/phrase 2006-
01-01 – 2015-10- 
 
 

Databas: PSYCINFO 
Sökning 
2015.09.09 

Träff Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Kvalitetsgranskade Till 
resultat 

asthma 2863     
adult* 699 928     
(experience* 
OR 
perception* 
OR anxiety) 

361 214     

(qualitative 
OR focus 
group* OR 
narrative OR 
interview*) 

286 604     

asthma AND 
adult* AND 
(experience* 
OR 
perception* 
OR anxiety) 
AND 
(qualitative 

245  17 3 3 
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OR focus 
group* OR 
narrative OR 
interview*)  
Begränsningar: English language, peer- review,adulthood; publicerade 2006-01-01 
– 2015-10-02. 
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Bilaga 2  
 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med 
kvalitativ metod 
 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  
 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?    Ja  Nej  
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja  Nej  
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja Nej 
   
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av 
frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja Nej   
Hänger metod och syfte ihop?  Ja  Nej   
(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 
Beskrivs datainsamlingen?  Ja Nej  
Beskrivs dataanalysen?   Ja  Nej   
Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja  Nej  
ställningstagande?      
Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och 
trovärdighet) i diskussionen?  Ja  Nej   
Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
    Ja Nej  
Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?   Ja Nej 
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Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: …………………………………………… 
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Bilaga 3 
 
Artikelmatris 
 

Författare, år & 
Land Syfte Design Deltagare                                      Resultat 

Kvalitet & 
Kommen-
tarer 

Axelsson, M, 
Lötvall, J., 
Lundgren, J., &  
Brink, E. (2011). 
Sverige 

Att belysa 
hur 
personer 
resonerade 
kring sina 
astmamedic
iner. 

Kvalitativ 
intervju-
metod 
Grounded 
Theory. 

N= 18 Att 
personer 
med astma 
behöver 
stöd och 
guidning 
när det 
gäller att 
hitta en 
medicinsk 
taktik. 

Del 1: 
4/4 
 
Del II: 
7/8 
 
Tillförlitligh
et och 
trovärdighet 
diskuteras 
inte. 

Eberhart, N.K., 
Sherbourne, C.D., 
Edelen, M.O., 
Stucky, B.D, N.L., 
& Lara, Met. 
(2014). 
USA 

Att 
identifiera 
livskvalitete
n hos 
astmapatien
ter. 

Kvalitativ 
Fokusgrupp 
intervju. 

N= 661 Visar det 
som de 
intervjuad
e upplevde 
som 
svårast 
med sin 
astma. 

Del 1: 
4/4 
 
Del II: 
7/8 
 
Tillförlitligh
et och 
trovärdighet 
diskuteras 
inte. 

Loignon, C., 
Bedos,C,Sevigny, 
R., & Leduc, N. 
(2009). 
Canada 

Att förstå 
hur vuxna 
med astma 
hanterar sin 
kroniska 
sjukdom 
och hur de 
utvecklar 
egenvårds 
strategier. 

Semistruktu
rerade 
intervjuer. 

N= 24 Man fann 
3 typer av 
egenvårds 
strategier 
som 
deltagarna 
använde 
sig av för 
att hantera 
sin astma. 

Del 1: 
4/4 
 
Del II: 
7/8 
 
Tillförlitligh
et och 
trovärdighet 
diskuteras 
inte. 

Newcomb, P. A., 
McGrath, K. W., 
Covington, J. K., 
Lazarus, S. C., & 
Janson, S.L. 
(2010). 
USA 

Att få en 
förklaring 
på astma 
personers 
erfarenheter 
med deras 
sjölvbehand
ling och 
samarbetet 
med 
sjukvården 

Semistruktu
rerade 
intervjuer. 

N= 104 5 huvud 
teman om 
hur 
personer 
hanterar 
sin astma. 

Del 1: 
4/4 
 
Del II: 
7/8 
 
Tillförlitligh
et och 
trovärdighet 
diskuteras 
inte. 
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för att få 
kontroll på 
astman. 
 
 
 

Oncel, S., Ozer, Z. 
C., & Yilmar, M. 
(2012). 
 Turkiet  

Att 
undersöka 
astmapatien
ters 
uppfattning
ar om sin 
sjukdom. 

Patienterna 
uppmanade
s att skriva 
brev utifrån 
angivna 
teman  
enligt 
fenomenolo
gisk metod. 

N= 23 Astma 
patienter 
behöver 
psykosocia
lt stöd 
eftersom  
det inte 
finns 
någon bot 
och astma 
attacker är 
oundviklig
a. 

Del 1: 
4/4 
 
Del II: 
7/8 
 
Tillförlitligh
et och 
trovärdighet 
diskuteras 
inte. 

Scherman, M. H., 
Dahlgren, L. O., & 
Löwhagen, O. 
(2002). 
Sverige 

Att söka 
efter en 
djupare 
förståelse 
för hur 
personer 
med astma 
upplever sin 
sjukdomssit
uation. 

Intervjuer 
med 
fenomenolo
gisk metod. 

N= 30 Personern
a anpassar 
sig 
individuell
t till sin 
astma 
vilket har 
stor effekt 
på sin 
identitet, 
vilket man 
bör ta 
hänsyn till 
vid 
utbildning 
och 
rehabiliteri
ng. 
 

Del 1: 
4/4 
 
Del II: 
7/8 
 
Tillförlitligh
et och 
trovärdighet 
diskuteras 
inte. 

Speck, A. L., 
Nelson, B., 
Jefferson, S.O., & 
Baptist, A.P. 
(2014). 
USA 

Att förstå 
unga afro-
amerikaners 
erfarenheter 
hur de 
hanterar sin 
astma. 

Focus grupp N= 34  
 

6 olika 
domäner 
förklarade 
deras 
livssituatio
n med att 
leva med 
astma. 

Del 1: 
4/4 
 
Del II: 
7/8 
 
Tillförlitligh
et och 
trovärdighet 
diskuteras 
inte. 
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Urrutia, I., 
Aguirre, U., 
Pascual, S., 
Esteban, C., 
Ballaz, A., 
Arrizubieta, I., & 
Larrea, I. (2012). 
Spanien 

Värdering 
om personer 
med astma 
tenderar att 
ha mer 
ångest och 
depression. 

Kvalitativ 
Tvärsnittsst
udie 

N= 354  Patienter 
med astma 
tenderar 
att ha mer 
ångest och 
depression
. 

Del 1: 
4/4 
 
Del II: 
7/8 
 
Tillförlitligh
et och 
trovärdighet 
diskuteras 
inte. 
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Bilaga 4  
 
Teman och teoretisk förankring. 
 

Författare, år, land 

Erfarenheter 

Att leva 
med hinder 

Att leva med 
sjukdomens 
påverkan på 

kroppen 

Att leva 
med 

ständiga 
vård-

kontakter 

Att skapa 
 kontroll 

med 
 hjälp av  
egenvård 

Axelsson, M, Lötvall ,J, Lundgren, J, &  
Brink,E (2011). 
Sverige 

x x   

Eberhart ,N.K, 
Sherbourne,C.D,Edelen,M.O.,Stucky, 
B.D.,N.L.,& Lara,Met (2014). 
USA 

x x   

Loignon, C., Bedos,C,Sevigny,R.,& 
Leduc,N (2009). 
Canada 

   x 

Newcomb, P. A, McGrath, K. W., 
Covington, J. K, Lazarus, S. C., & 
Janson,S. L (2010). 
USA 

 x x x 

Oncel, S, Ozer, Z. C.,& Yilmar, M. 
(2012). 
 Turkiet 

x   x 

Scherman, M. H., Dahlgren, L. O., & 
Löwhagen, O. (2002). 
Sverige 

x  x x 

Speck, A. L., Nelson, B., Jefferson, S. 
O.,& Baptist, A. P.(2014). 
USA 

 x x x 

Urrutia, I., Aguirre, U., Pascual, S., 
Esteban, C., Ballaz, A., Arrizubieta, I., 
& Larrea, I.(2012). 
Spanien 

x    

 
 
 
 
 
 
 
 


