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 Abstrakt 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom [KOL] är en av vår tids stora folk-
sjukdomar. Sjukdomen bär med sig en mängd olika symtom där fati-
gue är ett av de vanligaste. Fatigue är ett symtom som kan vara allt 
från trötthet till total utmattning. Kronisk fatigue är när tröttheten inte 
försvinner efter vila eller sömn. För att sjuksköterskor ska få en ökad 
förståelse för fatigue och på det sättet förbättra omvårdnaden behöver 
vi veta hur det är att leva med symtomet. Syftet med denna intervju-
studie var att beskriva upplevelsen av fatigue vid kronisk obstruktiv 
lungsjukdom. I studien deltog sex stycken individer från norra Sverige 
som lever med fatigue vid KOL. Data insamlades via semistrukturera-
de intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys med la-
tent ansats. Analysen resulterade i ett tema: Att fatigue styr livet och i 
tre kategorier: Att se orsaker till trötthet; Att kämpa emot tröttheten 
och Att inte förstå tröttheten. Deltagarna visste att tröttheten orsakades 
av grundsjukdomen och att aktiviteter gjorde så tröttheten förvärrades. 
De kämpade emot tröttheten med bland annat träning, vila, utomhus-
vistelse och planering av vardagen. En brist var att deltagarna inte 
hade fått någon information om trötthet relaterat till KOL från sjuk-
vården. Resultatet kan ha betydelse genom att det visar hur individer 
som lever med KOL upplever fatigue, vilket gör att symtombehand-
ling kan evidensbaseras och lämpliga omvårdnadsåtgärder på sjukhu-
sen och inom hemsjukvården kan implementeras.  
 
Nyckelord: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, fatigue, upplevel-
ser, innehållsanalys.    
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 Abstract 

Chronic obstructive pulmonary disease [COPD] is one of the major 
endemic diseases. The disease has many symptoms where fatigue is 
one of the most common. Fatigue is a symptom that can be anything 
from tiredness to exhaustion. Chronic fatigue is when the tiredness not 
disappears after rest or sleep. It is important for nurses to have a better 
understanding of fatigue and thus improve the care we need to know 
what’s like to live with the symptom. The purpose of this study was to 
describe the experience of fatigue in chronic obstructive pulmonary 
disease.  Sex individuals from northern Sweden who lived with 
chronic obstructive pulmonary disease related fatigue participated in 
the study. Data were collected through semi-structured interviews and 
analyzed with qualitative content analysis with a latent approach. The 
analysis resulted in one theme: Fatigue controlling life and in three 
categories: To see the causes of fatigue; To fight against fatigue and 
To not understand fatigue. The participants knew that fatigue was 
caused by the COPD and that activities worsened the experience of 
fatigue.  They fought fatigue with the help of exercise, rest, being 
outdoors and planning of everyday life. A shortcoming was that the 
participants lack information about fatigue related to COPD from 
healthcare providers. To conclude, this knowledge is significant for 
healthcare providers so that care can be evidence-based and 
individualised and meet the person’s needs of care.  
 
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, COPD, fatigue,  

experiences, content analysis 
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Introduktion 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom [KOL] är en av vår tids stora folksjukdomar. Sjukdomen 

innebär en mängd olika symtom där fatigue är ett av de vanligaste. Fatigue upplevs även vid 

andra kroniska sjukdomar och har studerats vid bland annat cancer (Krishnasamy, 2000), 

fibromyalgi (Söderberg, Lundman & Nordberg, 2002), multiple scleros (Olsson, Lexell & 

Söderberg, 2005) och rheumatoid arthrit (Repping-Wuts, Uitterhoeve, van Riel & van Ach-

terberg, 2008). Symtomet är ett fenomen som enligt Trendall (2000) saknar en universal defi-

nition. Meek och Lareau (2003) anger fatigue som en generell känsla av trötthet, avsaknad av 

energi eller känsla av utmattning. Woo (2000) beskriver fatigue som ett symtom som påver-

kar hela kroppen och kan vara allt från trötthet till total utmattning. Ream och Richardson 

(1996, s. 527) redogör för en definition utarbetad speciellt för sjuksköterskans arbete; ”Fatigue 

is a subjektive, unpleasant symtom which incorporates total body feelings ranging from tiredness to exhaustion 

creating an unrelenting overall condition which interferes with individuals’ ability to function to their normal 

capacity.” Symtomet kan beskrivas som ett fysiskt fenomen och som en subjektiv upplevelse. 

Eftersom fatigue är en subjektiv upplevelse kan känslan endast beskrivas av individen själv 

(Meek & Lareau, 2003). 

 

Bakgrund  

Inom de närmsta åren beräknas KOL bli den tredje vanligaste dödsorsaken i världen (GOLD 

- Global Initiativ for Chronic Obstuctive Lung Disease, 2008; Lundbäck, 2002, s. 24). Kro-

nisk luftvägsobstruktion det vill säga kroniskt trånga luftrör kännetecknar sjukdomen som 

orsakas av inflammatoriska förändringar i de små perifera luftrören och av emfysem i lung-

vävnaden (Skoog, 2002, s. 11). Avgörande riskfaktorer för att drabbas av sjukdomen är rök-

ning, stigande ålder och yrken där exponering för luftföroreningar förekommer (Lundbäck, 

2002, s. 22). Bland rökare lider 50 % av denna folksjukdom (Lundbäck, Lindberg, Lind-

ström, Rönnmark & Jonsson, 2003) och rökstopp är den viktigaste faktorn för att förebygga 

den progressiva sjukdomsutvecklingen (GOLD, 2008; Hansson, 2002, s. 87). I Sverige ökar 

sjukdomen bland kvinnor vilket kan relateras till att kvinnor under 1990-talet började röka 

mer än män (Lundbäck, 2002, s. 23). Kvinnor tycks även utveckla KOL i tidigare ålder än 

män vilket kan bero på att kvinnor är känsligare för tobaksrökens skadliga effekter enligt 

GOLD (2008).   

 

KOL är en underdiagnostiserad sjukdom (Lindström, Jönsson, Larsson & Lundbäck, 2001). 

Diagnosen är svår att ställa eftersom symtomen kommer smygande under många år vilket gör 
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att sjukdomstecken ignoreras. Sjukvården uppsöks inte förrän en produktiv hosta eller åter-

kommande luftvägsinfektioner uppkommer och inte på grund av den stegvis försämrade 

lungfunktionen. Med spirometri fås en tidig diagnos vilket är viktigt för att förhindra sjuk-

domsförloppet (Hansson, 2002, s. 81; Lundh, Rosenhall & Törnkvist, 2006). Individer med 

KOL besväras förutom av fatigue av en mängd andra symtom som är relaterade till sjukdom 

och behandling. De vanligaste symtomen är dyspne (andnöd), hosta, upphostningar som 

ibland även är blodiga, trötthet, slem, pip i bröstet, smärtor i bröstet, viktnedgång, och matle-

da. Andra symtom som finns beskrivna är depression, ångest, syrebrist, benskörhet och ben-

svullnad (Hansson, 2002, s. 81-85). Sjukdomen kan även väcka skamkänslor eftersom den 

upplevs som självförvållad (SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2000). Upp-

levda symtom är ett stort problem för individen med påverkan på både välbefinnande och 

funktion och symtomen tilltar ofta i takt med att sjukdomen försämras (Nationellt vårdpro-

gram för KOL, 2006).    

 

Fatigue tillsammans med dyspne leder till att individer med KOL minskar utförandet av dag-

liga aktiviteter vilket i sin tur kan påverka livskvaliteten negativt. Symtomen överlappar ofta 

varandra och det kan ibland vara svårt att skilja dem åt (Meek & Lareau, 2003; Woo, 2000). 

Skillnader finns dock beskrivna mellan akut och kronisk fatigue. Akut fatigue är lokaliserad 

och tillfällig, den skyddar individer från att bli fysisk utmattade och från muskelskada. Akut 

fatigue kan hävas av sömn, vila och god kost (Trendall, 2000). Kronisk fatigue uppkommer 

oftast av en sjukdomsprocess eller behandling. Sömn och vila hjälper inte men kan ge lind-

ring (Ream & Richardson, 1996; Trendall, 2000). Woo (2000) menar att kronisk fatigue inte 

fyller någon kroppslig funktion och att symtomet bör klassas som kroniskt om känslan upp-

levs i minst en månad. Hansson (2002, s. 81-85) beskriver trötthet som ett vanligt, ospecifikt 

symtom vid KOL. Om individer lider av koncentrationssvårigheter, irritation och minnes-

störningar kan tröttheten bero på dåliga blodgaser. Symtomet kan även komma sig av musku-

lär trötthet till följd av skelettmuskulaturförändringar och det tunga andningsarbetet. Vid dag-

trötthet med inslag av somnolens bör sömnrelaterade åkommor som exempelvis sömnapne 

syndrom tas i beaktning. 

 

Woo (2000) beskriver att kronisk fatigue kan uppkomma på grund av rädsla för dyspne. 

Rädslan gör att individer slutar utföra fysiska och dagliga aktiviteter vilket i sin tur leder till 

ökad fatigue. Reducerad muskelstyrka och uthållighet som ett resultat av inaktivitet är följ-

aktligen en faktor som snabbare leder till fatigue. Detta liknar Woo vid en neråtgående spiral. 
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Fraser, Kee & Minick (2006) skildrar fatigue vid KOL som ett symtom som sänker den funk-

tionella förmågan att utföra meningsfulla aktiviteter och att det kan leda till social isolering. 

Även det nationella vårdprogrammet för KOL (2006) skildrar den bristande orken till att in-

dividen drar sig undan olika aktiviteter och social närvaro. Den ständiga tröttheten och den 

påtvingande isoleringen tillsammans med den försämrade självbilden skapar psykiska på-

frestningar med ökad risk för depression, stress, oro och ångest.  

 

En del forskning av fatigue vid KOL är utförd med kvantitativa mätinstrument som beskriver 

upplevelser (Theander & Unosson, 2004; Woo, 2000). Theander och Unosson (2004) använ-

de sig av mätinstrumentet ”The fatigue impact scale”. Resultatet visade att individer upplever 

fatigue som det värsta eller ett av de värsta symtomen vid KOL och bör därför lyftas fram 

och behandlas professionellt. Trendall (2000) beskriver att fatigue bör uppmärksammas av 

sjuksköterskor i avseende att samtala och finna lämpliga omvårdnadsinterventioner för att 

underlätta tröttheten eller stötta de som verkar deprimerade, uttråkade eller slöa. När sjukskö-

terskor får en förståelse av fenomenet fatigue kommer interventioner att stärka individer till 

att effektivt bemöta och hantera symtomet (Meek & Lareau, 2003; Ream & Richardson, 

1996).  

 

Forskare menar att det finns få studier som beskriver hur individer med sjukdomen KOL upp-

lever fatigue och dess påverkan i det dagliga livet (Theander & Unosson, 2004; Small & 

Lamb, 2000). Detta styrker att en kvalitativ forskningsansats bör användas för att öka vår 

förståelse av upplevelsen av att leva med fatigue och därmed öka sjuksköterskors kunskap att 

möta förväntningar och behov. Syftet med denna studie är att beskriva upplevelsen av fatigue 

vid kronisk obstruktiv lungsjukdom.  

 

Metod 

Eftersom fatigue är ett fenomen som kan studeras utifrån individers subjektiva upplevelser är 

denna kvalitativa studie utförd med en semistrukturerad intervjuform (jmf. Kvale, 1997) där 

bearbetning av data har skett med tematisk innehållsanalys (jmf. Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Deltagare och procedur 

Undersökningsgruppen bestod av fyra män och två kvinnor. Ålder på deltagarna varierade 

från 59 år till 75 år. Det gemensamma var att alla hade diagnosen medelsvår till svår KOL 
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och upplevde fatigue. Deltagarna var diagnostiserade enligt det nationella vårdprogrammet 

för KOL (2006) där sjukdomens olika svårighetsgrader graderas med hjälp av spirometri. 

FEV 1 är den mätvariablen som används och beskriver den volym luft som blåses ut på en 

sekund efter en maximal inandning. Preklinisk KOL såsom 80 % av förväntat värde, lindrig 

KOL som 50-79 % av förväntat värde, medelsvår KOL som 30-49 % av förväntat värde samt 

svår KOL som 30 % av förväntat värde. Uteslutande av informanter med preklinisk- och lind-

rig KOL skedde på grund av att dessa inte alltid har några symtom som exempelvis fatigue.  

Informanter valdes slumpmässigt ut via Olinstudiens register. Olinstudien är ett forsknings-

projekt som innefattar ett flertal studier av KOL i Norrbotten. Informations- och förfrågan om 

deltagande i studie blanketter delades ut av sjuksköterska som arbetade med Olinstudien vid 

hennes möten med informanter. De som sedan skickade tillbaka svarstalongen med intresse 

att delta blev kontaktade via telefon av forskaren för bokning av tid och plats för intervjun.  

 

Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod genomfördes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade in-

tervjuer är ett samtal om ämnet av intresse där intervjuaren vägleds av en intervjuguide (jmf. 

Polit & Beck, 2004, s. 340-349). Kvale (1997, s. 82) menar att den största fördelen med kva-

litativa intervjuer är öppenheten, att det inte finns någon standardteknik eller givna regler.  

Det är forskaren som presenterar ämnet för intervjun och som även kritiskt följer upp den 

intervjuades svar på frågor. Intervjun genomfördes med en eftertänksam inställning till den 

eftersökta kunskapen och till det mellanmänskliga förhållandet i intervjusituationen. Författa-

ren ställde frågor för att uppmuntra berättelsen och ge deltagarna möjlighet till reflektion. 

Anteckningar fördes under intervjun för att bättre förstå intervjutexten i relation till dess kon-

text. Intervjuaren använde sig av en intervjuguide enligt Repping-Wuts et al (2008) studie om 

upplevd fatigue vid Reumatisk Artrit. Den färdiga intervjuguiden valdes eftersom frågorna 

ansågs överförbara till den aktuella forskningsfrågan. Följande frågor användes: Hur beskri-

ver du din upplevda fatigue/trötthet? Kan du med egna ord beskriva orsaken till upplevd fati-

gue/trötthet? Hur påverkar din fatigue/trötthet din förmåga att fungera i det dagliga livet? Hur 

hanterar du din fatigue/trötthet? Vilka brister ser du i dagens professionella vård av fati-

gue/trötthet? Utöver dessa fem frågor i intervjuguiden användes följdfrågor för att uppmuntra 

berättelsen som exempelvis: Kan du berätta mer… Hur menar du… Kan du förklara närmare. 

Intervjuerna spelades in på band och skrevs därefter ut ordagrant i text. Jämförelser mellan 

den färdiga intervjutexten och bandinspelningen gjordes efter varje utskrift för att kontrollera 

att inga misstag skett (jmf. Lindseth & Norberg, 2004). 
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Analys 

En tematisk innehållsanalys användes för att analysera data. Enligt Downe-Wamboldt (1992) 

är målsättningen med innehållsanalys att generera kunskap och förståelse för fenomenet som 

studeras. Författaren inledde analysen med att läsa igenom alla intervjutexter översiktligt. 

Denna så kallade naiva läsning gjordes för att se om det framträdde några generella teman. 

Därefter granskades innehållet och delades in i textenheter för att syftet skulle kunna besva-

ras. Den följande analysen innebar att textenheter kondenserades utifrån att det väsentliga i 

textenheten omformulerades och kortades ner utan att innehållet förändrades. Sedan formule-

rades kondenseringarna till ”att satser” för att beskriva upplevelsen av fatigue. Därefter koda-

des och kategoriserades materialet utifrån innehåll avseende likheter och skillnader. Katego-

rierna som representerade samma innehåll bröts därefter ner och huvudkategorier med under-

kategorier bildades. Genom att sedan undersöka den underliggande meningen i kategorierna 

genom tolkning av dessa, knöts betydelserna av kategorierna samman och ett tema skapades. 

Tema, kategorier och underkategorier utgör resultatet av studien och beskriver upplevelsen 

av fatigue vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. Under alla steg i analysprocessen gick förfat-

taren, för att öka tillförlitligheten i resultatet, tillbaka till originaltexten för att se att data ej 

förvrängts eller förlorat sitt sammanhang. Analysen diskuterades fortlöpande med handleda-

ren under processen. 

 

Etiskt övervägande 

Tillstånd att genomföra studien söktes och godkändes av etiska gruppen inom Instutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Informanter kontaktades via brev och före in-

tervjun fick de muntlig information om syftet med studien, tillvägagångssätt, frivillighet att 

delta i studien, rättigheten att dra sig ur, information om konfidentialitet samt en kort presen-

tation av forskaren. Enligt Polit och Beck (2004, s. 150-154) skall informerat samtycke erhål-

las av informanter vid forskning. Relevant information om undersökningens syfte, riskerna 

och fördelarna samt rättighet att dra sig ur undersökningen skall ges. Informationen främjar 

fria val, det vill säga att personen själv avgör om hon/han vill vara med i studien. Forsman 

(2002, s. 183-185) beskriver att de etiska principerna autonomi, göra gott, icke skada och 

rättvisa är relaterad till förhållandet forskare - informant. Dessa etiska principer vidmakts-

hålls genom information i syfte att få ett samtycke till deltagande. Informanterna delgavs 

även att andra kommer att ta del av intervjuerna men konfidentialitet försäkrades. Utlovande 
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av konfidentialitet innebär att privata uppgifter som exempelvis den intervjuades namn inte 

kommer att redovisas (Kvale, 1997, s. 109). Information om att intervjubandet avmagnetise-

ras direkt efter färdigställd och publicerad uppsats gavs.  

 

Eftersom intervjuer kan föra med sig konsekvenser för deltagarna är det viktigt att forskaren 

är införstådd i risker kontra nytta för informanter att delta i studien (Kvale, 1997, s. 110-111). 

Tidigare forskning (jmf. Theander & Unosson, 2004) har visat att frågeformulär kan vara 

långa och uttröttande med avseende på denna kategori av människor. Risker vid deltagande i 

studien kan därför vara informanters ork. Symtomet fatigue kan begränsa och informanter 

vågar möjligen inte avbryta intervjun fast de kanske vill. Forskaren var medveten om denna 

risk och att intervjun kunde behöva avbrytas för att sedan eventuellt fullföljas vid en annan 

tidpunkt. Nyttan med studien kan vara att informanter börjar reflektera över sina upplevelser 

gällande fatigue vilket kan leda till en förbättrad egenvård och hantering av symtomet. 
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Resultat 

Analysen resulterade i ett tema och tre kategorier med underkategorier (tabell 1). Kategorier 

med underkategorier beskrivs i löpande text och illustreras med citat. 

Tabell 1. Översikt av tema, kategorier och underkategorier. 

Tema                                       Kategorier                                          Underkategorier 

Att fatigue styr livet                Att se orsaker till trötthet                   Andfåddhet och aktivitet 

                                                                                                            Väder och vind 

                                                                                                            Vid och efter sjukdom 

                                                                                                            Relationer 

                                                Att kämpa emot tröttheten                  Acceptera 

                                                                                                            Aktiviteter och träning 

                                                                                                            Vila och sömn 

                                                                                                            Hjälp vid sjukdom 

                                                                                                            Hjälp i vardagen 

                                                                                                            Planering och flexibilitet 

                                                Att inte förstå tröttheten                     Inte som förr 

                                                                                                            Färre aktiviteter än tidigare               

                                                                                                            Rädsla 

                                                                                                            Bristande information 

 

Att fatigue styr livet 

Detta tema beskriver hur trötthet upplevdes styra deltagarnas liv. Deltagarna visste att trötthe-

ten orsakades av grundsjukdomen och att aktiviteter gjorde så att tröttheten förvärrades. De 

beskrev att tröttheten alltid fanns men försämrades efter ansträngning och stress. Deltagarna 

menade att när de blev andfådda så blev de alltid mer trött efteråt. Deltagarna kämpade emot 

tröttheten och utförde aktiviteter trots att de visste att aktiviteten skulle leda till trötthet. Del-

tagarna menade att det var viktigt att fortsätta göra det som de alltid hade gjort men att det 
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var viktigt att acceptera att aktiviteter tog längre tid att utföra. För att hantera tröttheten i det 

dagliga livet var det viktigt för deltagarna att planera men det var även betydelsefullt att kun-

na anpassa planerna om tröttheten blev för stor. Deltagarna förstod inte alltid sin trötthet och 

de kände rädsla över hur tröttheten kom att utveckla sig och de såg människor med samma 

sjukdom som hade slutat gå ut och i stället bara satt och gjorde ingenting. Deltagarna saknade 

information från sjukvården om trötthet trots att den styrde deras liv i stor utsträckning. Att 

det inte talades om trötthet trodde deltagarna berodde på att sjukvården tycker att tröttheten 

följer naturligt med sjukdomen.    

 

Att se orsaker till trötthet 

Andfåddhet och aktivitet 

Denna kategori beskriver hur deltagarna såg orsaker till tröttheten. De berättade att KOL var 

den bakomliggande faktorn och att tröttheten till stor del hade med andningen att göra. Delta-

garna använde sig av termer som dålig lungfunktion, syrebrist och liten lungvolym. De 

beskrev att de inte fick tillräckligt med luft, att de var andfådda och att de inte kunde andas. 

Deltagarna menade således att trötthet och andfåddhet var element som hörde ihop. De 

beskrev hur andfåddheten kom först och sen kom tröttheten ”som ett brev på posten”. Det 

visade sig även att när deltagarna hade besvär med slem så blev det jobbigare att andas vilket 

gjorde att de blev tröttare. Det framkom att det var en ansträngning att hålla igen hostan vid 

umgänge med andra människor vilket gjorde att deltagare påverkades med trötthetskänsla. 

Stress visade sig också vara en faktor som gjorde att andningen försämrades och som i sin tur 

gjorde att tröttheten blev värre. Att inte kunna andas ledde till panikkänslor. Deltagare 

beskrev hur paniken att inte få luft gjorde att tröttheten kom efteråt. Tröttheten förvärrades 

även när deltagarna hade spänt sig och oroat sig för att tappa luften.  

 ”då är jag ju mer trött för då har jag ju varit spänd alltså då går 

 jag ju och spänner mig ute och tänker gud vad jag tappar luften”  

Ansträngning vid aktiviteter och trötthet var två faktorer som deltagarna menade hörde ihop. 

De berättade att så fort en aktivitet utfördes så blev de andfådda. Vid ansträngning blev and-

ningen kortare och kroppen blev trött och svettig. Det framkom även att en del deltagare inte 

reflekterade över tröttheten när aktiviteter utfördes men däremot kände de av andfåddheten. 
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Andfåddheten upplevdes i sin tur alltid leda till trötthet. Deltagarna beskrev hur det inte gick 

att göra något oförberett. En hastig rusch kunde leda till en extrem trötthet. Fysiska aktiviteter 

av mer stillsam art eller som var planerade gav trötthet och deltagarna gav exempel som pro-

menader, träning, hushållsaktiviteter och till och med toalettbesök. Deltagarna menade att 

promenader var en aktivitet som gjorde att de blev andfådda och sedan trötta. Promenader 

som började i uppförsbacke gjorde att de bara orkade gå en bit av sträckan sen tog tröttheten 

vid. På samma sätt upplevdes det att promenera uppför trappor. Deltagarna beskrev hur de 

blev trötta av att bära saker och göra hushållssysslor. De orkade inte städa på grund av att 

andfåddheten förvärrades. Deltagarna berättade att de slutat bära matkassar och slutat att 

dammsuga. De beskrev känslan av att känna sig helt färdig efter att matkassar burits. Att stå 

och diska kunde vara uttröttande likaså att vaska golv och torka skåpluckor då armarna be-

hövdes sträckas uppåt. Vidare framkom att deltagarna tycke det var besvärligt att gå och 

handla i stora affärer. Snöskottning var en annan fysisk tung aktivitet där energin inte räckte 

till.   

”Om jag nu ska skotta snö, då är jag ju slut på ett litet kick” 

Tröttheten kunde upplevas akut efter fysiska aktiviteter och att inte orka gå ut något mer efter 

en aktivitet var en vanlig upplevelse. Deltagarna beskrev att de klarade av att utföra många 

sysslor men när de satte sig ner och slappnade av så tog krafterna slut, då blev de trötta. De 

menade att tröttheten förvärrades när de varit tvungna att koncentrera sig längre stunder, ex-

empelvis efter olika slags möten. Att se på TV var en annan aktivitet som deltagarna beskrev 

som uttröttande. De menade att tröttheten kom över dem vid tv-tittande och att de ofta som-

nade i TV-soffan.  

 ”Det är ytterst sällan jag orkar se en hel film, för den där 

 reklamen som kommer den gör då att jag direkt kolar av”  

Väder och vind 

Det visade sig att deltagarna var beroende av väder och vind. De menade att om de skulle 

orka vistas utomhus så berodde det på vilket väder det var. Det framkom att vistas utomhus 

gav mer kraft i motsats till att vara mycket inomhus. Att gå omkring inomhus kunde upplevas 

som leda vilket sig var en bidragande orsak till tröttheten. Höst och vinter var årstider då del-

tagarna upplevde tröttheten värre. Hösten beskrevs som mörk, regnig och blåsig och vintern 

som jobbig, trist och kall vilket gjorde tröttheten mer påtaglig. På vintern behövdes dessutom 
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mer kläder vilket gjorde att påklädningen upplevdes besvärligt. Vidare beskrevs hur blåst och 

kyla försämrade andningen. Deltagarna beskrev hur det nöp till i luftrören vid 10-20 kallgra-

der. Men även mycket varm luft menade deltagarna kunde vara besvärlig att andas in, efter-

som det upplevdes lägga sig som ett lock över luftrören. De berättade även att det var an-

strängande att promenera om det var moddigt, halt och snöigt ute.  

Vid och efter sjukdom 

Deltagarna beskrev hur tröttheten blev värre vid sjukdom. Det kunde vara luftvägsinfektioner 

som gjorde att det blev besvärligare med andningen vilket gjorde att orken försvagades. Vid 

sjukdom sov och vilade deltagarna mer. Tröttheten kunde göra att deltagarna sov flera tim-

mar mitt på dagen och ändå var det inga problem att somna igen till natten. Många vaknade 

på nätterna på grund av andningsproblem och slem. Att äta mediciner som antibiotika och 

cortison vid infektioner i luftvägarna var en annan faktor som deltagarna upplevde generera 

trötthet. Vidare menade deltagarna att tröttheten höll i sig i dagar efter tillfrisknandet från 

luftvägsinfektionen.  

 ”då har jag sovit genom livet här i 10 dagar nu när 

 jag haft det här i luftrören, då har jag bara sovit”  

Även vid andra sjukdomar förvärrades tröttheten. Deltagare berättade om hur tröttheten blev 

värre vid exempelvis kärlkramp, lågt blodvärde och bensmärtor. Vid sjukdom menade delta-

garna att tröttheten blev värre på grund av de inte orkade genomföra den dagliga motionen 

och de menade även att kondition blev sämre efter en sjukdomsperiod. De beskrev svårighe-

ter med att träna upp konditionen igen när orken väl hade blivit sämre. Att det var svårare att 

träna upp konditionen trodde de berodde på åldern. Att bli äldre var i sig en bidragande orsak 

till tröttheten. Deltagarna menade även att rökning var en stor orsak till trötthet. Rökningen 

gjorde att orken blev sämre vilket beskrevs vara på grund av cigaretternas gifter.  

Relationer 

Deltagarna berättade vidare att relationer med andra kunde upplevas som orsak till trötthet. 

De menade att umgås med barn, barnbarn och vänner kunde göra dem trötta. Vidare förklara-

des att engagera sig, lyssna och vara orolig för människor i omgivningen kunde vara mycket 

påfrestande och förvärrade tröttheten.    
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 ”Det är när man får mycket tråkiga tankar och så då blir man ju mer 

 trött också. Ja, jag kände det också när morsan åkte på två hjärtinfarkter 

ett tag hade jag räknat bort henne men då kände jag mig ganska trött.” 

  

Att kämpa emot tröttheten 

Acceptera 

Denna kategori beskriver hur deltagarna kämpar emot tröttheten på flera olika sätt. Tröttheten 

var inte alltid ett hinder till att göra det som skulle göras om det gjordes i ett annat tempo. 

Deltagarna menade att det var viktigt att fortsätta trots att tröttheten gjorde att det gick sämre 

eller tog längre tid att utföra en aktivitet. För att orka genomföra eller slutföra en aktivitet 

beskrev deltagarna att de ofta fick tvinga sig till detta genom att vara tjuriga. Deltagare me-

nade att om tröttheten fick ta överhand var det lika som att ge upp. De berättade att det är 

bara individen själv som kan göra någonting åt situationen och att om de accepterade trötthe-

ten gick det bättre.  

Aktiviteter och träning 

Att aktivera sig beskrev deltagarna var ett sätt att hantera tröttheten. De beskrev att promena-

der, besök av vänner och besök på gamla arbetsplatsen var aktiviteter som höll tröttheten på 

en acceptabel nivå. Deltagarna utförde även aktiviteter som inte ledde till trötthet. De kände 

sig inte trötta när de satt ner och gjorde något. Korsordslösning, läsning av litteratur och 

surfande på Internet var sysselsättningar då timmarna flög iväg och tröttheten glömdes bort. 

Bilkörning var en annan aktivitet som deltagarna uppgav att de aldrig hade problem med. De 

beskrev att så länge de körde bil kände de inte av tröttheten men efteråt, när de stannade bilen 

och slappnade av blev de trötta.  

 ”däremot har jag aldrig några problem när jag  så att säga 

är i bilen, kör bil eller sånt där, då är det inga problem.” 

Det framkom att träning och kost var viktigt att prioritera i vardagen för att få bättre ork. Del-

tagarna beskrev att intaget kontra förbränningen var av stor vikt om aktiviteter skulle orka 

utföras. De menade att för lite motion gjorde att konditionen blev sämre. Deltagarna menade 

att det var vid gång muskelmassan gjorde skillnad. Om de hade tränat musklerna blev orken 

bättre och turerna längre. Lungfunktionen höll sig stabil om träningen prioriterades dagligen. 



 15 

Målet var att genom träning bibehålla den nuvarande lungfunktionen. De av deltagarna som 

hade medverkat i KOL-skolan tyckte att träningen där hade varit mycket bra och att skolan 

var viktig och lärorik. De saknade dock en uppföljning på träningen, en maning och stöd till 

att fortsätta träna. Deltagarna beskrev att blåsning i vattenflaskor, blåsning i Ba-tube och 

uppblåsning av ballonger var bra träning för att bevara lungfunktionsnivån.  

 ”så brukar jag blåsa i ballonger ibland, ja det är ganska 

jobbigt men det är nog ganska bra tror jag.” 

Deltagarna tog följaktligen dagliga promenader för att orka bättre. De berättade att de ibland 

var tvungna att tvinga sig ut trots att det tog emot eftersom de visste hur stor nytta det var mot 

tröttheten. Vidare framkom att promenaderna inte alltid var tvungna att vara långa, även kor-

tare promenader var av värde och kunde göra så att deltagarna orkade vara vakna några tim-

mar till. Vissa deltagare använde sig av gångstavar eller rollatorer som hjälpmedel för att få 

stöd vid promenader. Deltagarna menade att orken blev bättre under våren och sommaren 

tackvare att det gick att vara ute och röra på sig mer än på vintern. Det upplevdes som en för-

del att kunna vara ute och motionera trots kyla. Deltagarna berättade att promenaderna blev 

av trots vinter och snö men de redogjorde också för vikten av att välja en promenadsträcka 

som var snöfri. Oavsett vilken årstid det var så beskrev deltagarna att det gick bra att prome-

nerar på plan mark och ganska bra nerför. De beskrev hur sträckan helst skulle börja med 

nerförslutning, eftersom kroppen kom igång naturligt och de orkade gå längre då. Uppförs-

backar gjorde att deltagarna var tvungna att gå saktare. Trappor var något som de flesta hade 

besvär med och de gick sällan mer än en trappa åt gången. Deltagarna valde att inte gärna gå 

in i hus som inte hade hiss. Att kunna ta pauser, stanna och vila och andas ut var viktigt för 

att orka gå i trappor. Även vid promenaderna på plan mark och aktiviteter som snöskottning 

och städning fick pauser tas för att deltagarna sedan skulle orka fortsätta.   

 ”de är livsviktiga och de har jag ju utökat alltså för från början kunde inte jag gå speciellt 

 långt men nu tar jag ju en ordentlig runda alltså så att och jag kan även gå i trappor 

 om jag går försiktig, men jag kan ju inte springa upp för en trappa. Då är det ju kört” 

Det framkom att deltagarna antingen valde att motionera själv eller med andra. Om de valde 

att motionera med andra fick de anpassa tempot efter deltagaren. De som valde att motionera 

själv beskrev hur de ville kunna gå eller cykla i sin egen takt och inte behöva anpassa stegen 

efter andra. Deltagarna beskrev vidare att de inte ville slösa energi för samtal. De stannade 

hellre och talade med människor de mötte, för att sedan kunna fortsätta vidare själv. Det kun-
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de upplevas som en psykisk påfrestning att inte orka i samma tempo som medföljande per-

son.  

 ”det kommer från när jag är ute och går med någon till exempel de går ju 

 alltid lite fortare än vad jag gör och man försöker hänga på och då blir man trött” 

Vila och sömn 

Deltagarna berättade att de alltid behövde vila en stund efter fysiska aktiviteter. Omedelbart 

vid hemkomsten efter aktiviteter beskrev deltagarna att de ibland fick sätta sig ner eller ställa 

sig i en bra kroppsställning för att hämta andan. De menade även att kort vila kunde var nöd-

vändigt före avklädning av ytterkläder. De menade att om tröttheten accepterades och vila 

tilläts så kändes det bättre sedan. Deltagarna beskrev att de fick begränsa aktiviteterna och att 

en aktivitet per dag kunde räcka eftersom orken inte räckte till. När orken upplevdes vara slut 

gick de inte ut något mer den dagen utan var tvungna att vara hemma och vila. Deltagarna 

berättade att när de satte sig och slappnade av efter en aktivitet blev kroppen fullständigt slut 

och då var det bara att ligga eller sitta och vila. Att ligga i badkaret eller att få massage upp-

levdes som skön avkoppling efter fysiska aktiviteter. Köksbordet var ett vanligt ställe att sitta 

och vila och ta det lugnt vid. Vidare framkom det att deltagarna lade sig för vila en till flera 

gånger per dag trots att de inte hade utfört någon speciell aktivitet. Deltagare beskrev att det 

krävdes mer vila under vintern än under våren och sommaren då det var ljusare och solen 

sken. De menade att på sommaren fick de ljusterapi som upplevdes vara som medicin mot 

tröttheten. Livet upplevdes även gå i ett lugnare tempo på sommaren än under vinterhalvåret. 

Deltagarna menade att under sommaren kunde de ligga i solstolen och vila. Vidare framkom 

att om deltagarna missade sin vila på dagen kände de sig tröttare på kvällen. De försökte även 

kämpa emot eftermiddags vila så att de inte skulle få besvärligt att somna på kvällen.  

 ”Alla som känner mig säger att nej nu är det dags för dig att gå hem och vila.” 

Deltagarna beskrev att vilan ofta övergick till sömn och att sömnen var en stor del av varda-

gen. De kunde sova en hel dag och somna oavsett vilken tid på dygnet det var. Sömnen kom 

så fort kroppen tilläts slappna av. När ögonen kändes grusiga upplevdes tröttheten akut och 

då struntade deltagarna i allt omkring, det enda de ville var att sova. Vidare framkom att del-

tagarna kunde somna fast någon talade till dem och de somnade ofta efter måltider. Trötthe-

ten beskrevs även förvärras vid lätt sömn vilket deltagarna skildrade som en känsla av att 

vara medveten trots att de sov. Att sova mitt på dagen kunde bli en ful ovana och underlätta-
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de inte alltid tröttheten. En deltagare beskrev sig inte må bra efter att ha sovit för länge på 

dagen;  

”ibland blir jag bara tröttare tycker jag kan säga vad dum jag var som  

gick och la mig och somnade för nu är jag då så trött”  

Hjälp vid sjukdom 

Under och efter sjukperioder med infektioner i luftvägarna upplevde deltagarna att de fick 

positiva effekter av vissa läkemedel som gjorde att de fick mer ork. De berättade om luftrörs-

vidgande medicin, cortisontabletter och syrgas. Cortisontabletterna upplevdes upplyftande 

vilket gjorde att deltagare ibland nästan inte kunde somna. Luftrörsvidgande medicin som 

inhalerades och syrgas som prövats under sjukhusvistelse gjorde det lättare att andas vilket i 

sin tur gjorde att deltagare fick mer ork. Vidare beskrev deltagarna att de fått mer ork och 

bättre kondition efter att ha slutat röka. De som fortfarande rökte berättade hur de hade orkat 

mer under rökfria perioder men menade att om de skulle sluta röka igen så var de tvungna att 

själva vara motiverade till att ta beslutet.  

Hjälp i vardagen 

Deltagarna behövde hjälp i vardagen av familjemedlemmar. Det kunde vara allt från hjälp 

med matinköp, bära matkassar, städning och diskning. De beskrev att de ibland fick ta hjälp 

med sysslor som exempelvis gräsklippning och snöskottning. En deltagare beskrev hur han 

blev osams med frun innan han vande sig att inte kunna skotta, bära och lyfta; 

”Den manliga fåfängan tar ju stryk jag kan ju inte klippa gräsmattan och kan  

ju inte skotta snö.” 

Bilen var ett hjälpmedel som deltagarna använde sig mer av nu än före sjukdomen. De berät-

tade att bilen användes till att handla, hämta posten och träffa vänner. Även båt, snöskoter, 

fyrhjuling och elcykel var motordrivna hjälpmedel som användes för att transportera sig och 

utföra aktiviteter. Deltagarna berättade om glädjen av att ha handikapp parkeringstillstånd. 

Det underlättade eftersom de slapp gå över en hel parkering när de kunde parkera bilen vid 

affärsingången. Deltagarna använde sig även av kundvagnar som stöd vid inköp av varor. 

Kundvagnen kördes sedan direkt till bilen så varorna inte behövde lyftas så långt. Åkergräs-

klipparen sågs också som ett hjälpmedel för att kunna fortsätta klippa gräset själv och telefo-

nen fanns ofta med i fickan för att kunna ringa efter hjälp om något hände.  
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Planering och flexibilitet 

Det framkom att planera vardagen var viktigt för deltagarna. De menade att tröttheten inte 

skulle få styra och att aktiviteter skulle planeras in trots kraftlösheten. Vila planerades ofta in 

före aktiviteter och deltagarna berättade att de var tvungna att vila så att de orkade. Det kunde 

vara vila före inhandling, städning och träff med barn och barnbarn. Deltagarna berättade att 

träffa sina barnbarn var jobbigt men roligt. De träffade sina familjer på sina egna villkor och 

berättade att de var tvungna att planera dessa träffar genom att vila efter att de åkt och ibland 

även innan de kom på besök. De planerade även att familjeträffarna skedde i barnens hem 

eftersom städning och matlagning då inte hamnade på deltagarens ansvar. Aktiviteter plane-

rades så det inte blev för många efter varandra och deltagarna menade att det gärna fick vara 

en mellandag med inget inplanerat. Deltagarna menade att de var tvungna att vara beredd på 

att ändra på planer om det behövdes. Även hushållssysslor som städning planerades och de-

lades upp så inte allt gjordes på en och samma dag. En del beskrev att de dammsög ett rum 

per dag för att orka. De kunde även strunta i städningen om de inte kände sig i form och gjor-

de det i stället en annan dag. Likaså beskrev de att de kunde avbryta ett besök eller avbryta en 

promenad. Inplanerade ärenden kunde få vänta och ”vi gör det i morgon istället”, var en fras 

som ständigt kom på tal. Deltagarna menade att det var en fördel att vara pensionär eller inte 

ha något arbete för att själv kunna bestämma över sin tid och utan problem ändra på sina pla-

ner.  

 ”det påverkar ju inte tycker jag genom att jag kan 

 bestämma och ha tiden att gå och lägga mig och vila.” 

 

Att inte förstå tröttheten 

Inte som förr 

Denna kategori beskriver hur deltagarna upplevde att de inte förstod sig på tröttheten. De 

upplevde att tröttheten kom gradvis under en lång tid utan att de reflekterade över att de var 

trötta. Deltagarna menade att tröttheten kom på en gång efter att ha legat på lut i flera år. De 

beskrev hur tröttheten kom i vågor med bra och dåliga dagar och de jämförde tröttheten med 

hur det hade varit innan de blev sjuka. Deltagarna menade att de inte hade samma ork som 

förr och att det inte gick att reflektera över saker som de inte förmåddes göra utan det var 

bara att strunta i dem. Deltagarna beskrev hur de aldrig förr hade behövt vila och att de nu 
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fick prioritera vad som skulle göras för att orka. De menade att förr hade allt gjorts och sömn 

knappt behövts. De funderade över om vilan hade blivit en vanesak, att de egentligen inte 

skulle behöva vila på dagarna. Deltagarna upplevde detta som en psykisk påfrestning efter-

som saker förr gick fort att utföra och nu gick allt sakta. En deltagare försökte se både det 

positiva och det negativa med att inte orka som förr; 

 ”kroppen orkar inte vad den gjorde förr i världen, och det är väl lite 

 både bra och dåligt för då gör jag inte mer än vad jag orkar. På 

den tiden man orkade med gjorde man mer än vad man orkade.” 

 Färre aktiviteter än tidigare  

Tröttheten kunde även göra så deltagarna tappade lusten att göra saker. Att inte orka var en 

känsla som ständigt kom på tal och de drog ofta på att inleda en aktivitet. Deltagarna kände 

att de inte orkade någonting eller inte mycket. De menade att de kände sig slöa när orken inte 

fanns där. Tröttheten upplevdes besvärlig och deltagarna menade att det ibland kändes som 

om tröttheten styrde livet. Många upplevde att de var trötta fast de ingenting hade gjort och 

de önskade få en förklaring till tröttheten. 

 ”Varför är jag så trött fast jag ingenting har gjort?”  

Det framkom att deltagarna på grund av trötthet hade fått sluta med vissa aktiviteter trots att 

viljan fanns. Det kunde vara arbete, fritidsintressen som skidåkning och besök hos bekanta 

som bodde i hus utan hiss.   

 ”men samtidigt blir det en viss tristess också att liksom man får välja bort vissa grejer 

 och som man gärna vill göra men man känner att det klarar jag aldrig upp” 

Rädsla 

Deltagarna beskrev en rädsla för hur tröttheten skulle komma att utveckla sig och beskrev hur 

de kände att tröttheten skulle försvåras mer och mer. De menade att de gällde att lära sig att 

inte vara rädd för sjukdomen men de beskrev även att de såg många som var rädda. Deltagar-

na menade att ha tur eller otur var helt och hållet individuellt, en del var tröttare än andra. Att 

känna sig förskonad var också en känsla som deltagarna beskrev vid möten med andra män-

niskor med samma sjukdom. De såg många i liknande situation som inte vågade gå ut och 

istället satte sig ner och gjorde ingenting. Eller att de på grund av tröttheten bara låg ner vil-

ket deltagarna menade gjorde att det bara gick en väg, utför.  
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 ”för det är många som är i min situation de törs inte gå ut kanske va,  

 utan de sätter sig Och då är det kört direkt. Det är ju definitivt klart”  

Bristande information 

Ingen av deltagarna hade fått några frågor eller information om trötthet från sjukhusen eller 

primärvården. Det enda informationen från sjukvården tycktes vara att tröttheten följde natur-

ligt med sjukdomen. Vårdpersonal hade endast konstaterat att de såg trötta ut, utan vidare 

frågor. Däremot hade deltagarna fått information om andra symtom som tungandning och 

slemproblematiken. Ingen av deltagarna hade varit med om en diskussion om tröttheten trots 

att flertalet varit med i KOL-skola. De menade att i KOL-skolan skulle orken räcka till olika 

aktiviteter. En del orkade bra och en del dåligt beroende vilket skick de var i, men ingen yr-

keskategori som var involverad i skolan hade talat om tröttheten. Genom forskningsprojekt 

hade frågeformulär besvarats som delvis handlade om trötthet. Formulären handlade om 

trötthet efter aktivitet men frågor om trötthet som finns där utan att något speciellt hade ut-

förts hade aldrig varit på tal. Deltagare menade att den bristfälliga informationen hade med 

resurser att göra. De berättade att om sjukvården ger god information och ordentliga under-

sökningar stärks motivationen vilket gör att orken och hälsan förbättras. Deltagarna ansåg att 

individer med KOL ibland har svårare att få hjälp från sjukvården, vilket de antog berodde på 

att sjukdomen bedömdes vara självförvållad. 

   

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av fatigue vid kronisk obstruktiv lung-

sjukdom. Analysarbetet resulterade i ett tema; Att fatigue styr livet som består av tre kategori-

er; Att se orsaker till trötthet, Att kämpa emot tröttheten och Att inte förstå tröttheten. 

 

Resultatet som återspeglar studiens tema visade att deltagarna upplevde att fatigue styr livet. 

Det går att jämföra med Small och Lamb (2000) som menar att vid KOL har fatigue en stor 

påverkan på dagligt liv eftersom känslan är så omfattande. Andra studier (Söderberg et al, 

2002) visar att friska kvinnor upplever trötthet som behagligt och som ett naturligt fenomen 

jämförelsevis mot sjuka kvinnor som menar att fatigue hämmar och begränsar det dagliga 

livet (Olsson et al, 2005; Söderberg et al, 2002).  Resultatet visade att deltagarna upplevde att 

deras dåliga lungfunktion, syrebrist och liten lungvolym var orsaker till tröttheten. Tidigare 

forskning (Breslin, van der Schans, Breukink, Meek, Mercer, Volz & Loiue, 1998; Small & 
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Lamb, 1999) bekräftar resultatet att individer med KOL upplever grundsjukdomen och dess 

konsekvenser som orsak till tröttheten. Breslin et al (1998) beskriver att fatigue kan associe-

ras med en ökad försämring av lungfunktionen, en minskad tolerans för aktivitet och en för-

sämrad livskvalitet. Repping-wuts et al (2008) studie kallade deltagarna tröttheten för ”min 

RA-trötthet”. Vilket går att jämföra med hur deltagarna i den aktuella studien sa att KOL var 

den bakomliggande orsaken till tröttheten. Resultatet visade att deltagarna såg rökning som 

en orsak inte bara till grundsjukdomen utan även till tröttheten. De menade att när de slutat 

att röka fick de mer ork. Individer med KOL accepterar att deras symtom är orsakade av rök-

ning därför att de anser dem vara självförvållade. Många fortsätter att röka i tron att skadan 

redan är skedd och ignorerar eller bortförklarar därför symtomen (Barnett, 2005).   

 

Det framkom i studien att deltagarna upplevde att tröttheten och andfåddhet var element som 

hörde ihop. Att först bli andfådd på grund av ansträngning eller stress gjorde att tröttheten 

tilltog. Flera studier (Breslin et al, 1998; Kapella, Larson, Patel, Covey & Berrry, 2006) be-

skriver hur svår det är för individer med KOL att särskilja på dyspne och trötthet. Det be-

skrivs att vid dyspne får individen ett ökat andningsarbete vilket är mycket energikrävande 

och i sig ger en ökad trötthetskänsla. Small och Lamb (1999) beskriver att individer med 

astma och KOL upplever att dyspnen och tröttheten är sammanlänkande.  Författarna menar 

även att dessa individers trötthet upplevdes olika mot människors utan andningssjukdomars 

trötthet. De menar att vid obstruktiva lungsjukdomar är tröttheten mer total och uppkommer 

bara efter små ansträngningar. Vidare förklarades att en normal trötthet går över efter en kort 

vila vilket dessa individers trötthet inte gjorde. Även Kapella et al (2006) beskriver att fatigue 

vid KOL är nära relaterat till dyspne vid aktiviteter. Vidare beskrivs hur trötthet och dyspne 

hade negativa konsekvenser för det dagliga livet, speciellt vid utförande av dagliga aktivite-

ter.    

 

Andnöd är ett av de värsta symtomen vid KOL som leder till oro, panik och rädsla (Barnett, 

2005). Kunik, Roundy, Veazey, Souchek, Rickhardson, Wray och Stanley (2005) beskriver 

att vid kronisk andningssvikt lider en stor del av individerna av oro och/eller depression. En-

ligt Bailey (2004) ser vårdpersonal ofta oro och dyspne som ett kretslopp, där dyspnen kom-

mer sig av oron. Individer som lever med dyspne menar dock att det är den långvariga and-

fåddheten eller de akuta andningsbesvären som väcker oron. Det visade sig även finnas ett 

samband mellan dyspne, oro och panik. Att känslor av panik är människans reaktion på den 

subjektiva känslan av dyspne. Detta kan jämföras med resultatet i den aktuella studien som 
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visade att deltagarna upplevde panik när de blev andfådda och kände att de inte fick någon 

luft. De oroade sig även för att tappa luften när de utförde aktiviteter. Det visade sig att oron 

gjorde att deltagarna spände sig och blev sedan mycket trötta. Ingen av deltagarna i den aktu-

ella studien talade om att trötthet och depression hade ett samband och inga aktuella studier 

hittades som visar att kretsloppet dyspne-oro-dyspne leder till trötthet.  

 

Resultatet i studien visade att deltagarna upplevde tröttheten värre vid KOL exacerbationer, 

försämringstillstånd av grundsjukdomen som ger ökad dyspne, slem och upphostningar. De 

beskrev att de fick besvärligare med andningen, att orken försvagades vilket gjorde att de fick 

vila och sova mer. Resultatet kan jämföras med Small och Lamb (1999) studie som visar att 

individer med astma upplever att tröttheten förvärras under exacerbationer. De menade då att 

känslan av trötthet fanns konstant och kunde hålla i sig från dagar till veckor. I motsats mot 

denna studies deltagare upplevde individer med astma bara fatigue vid exacerbationer. Det 

kan ta flera veckor för lungfunktionen att återhämta sig efter en exacerbation (Kessler, Ståhl, 

Vogelmeier, Haughney, Trudeau, Löfdahl & Partridge, 2006). Vilket kan hjälpa till att förkla-

rar varför tröttheten förvärras och håller i sig efter dessa försämringstillstånd. 

 

Fatigue är ett viktigt symtom som ofta bortses av sjukvården. Individer med sjukdomen ser 

symtomet som en viktig varningssignal för att upptäcka att en exacerbation är på väg att 

drabba dem. De upplever att trötthetskänslan förvärras och således kan de ta kontakt med 

sjukvården och få hjälp innan infektionen blivit alltför svår (Kessler et al, 2006). Detta stöd-

jer betydelsen av att tala om trötthet som ett symtom, för att på det sättet göra individer varse 

om att de kan förutspå att en exacerbation är på ingång. Small och Lambs (1999) studie stöd-

jer resultatet att individer med KOL kan uppleva andra sjukdomar som orsak till tröttheten, i 

deras studie lyfte deltagarna fram hjärtproblem. I den här studien upplevde deltagarna kärl-

kramp, lågt blodvärde och benvärk till följd av dålig blodcirkulation. 

 

Många med KOL säger sig ha en relativt god livskvalitet trots begränsningarna som symto-

men ger. Individer skapar strategier för att klara av att leva ett så normalt liv som möjligt 

(Barnett, 2005). I resultatet av denna studie framkom att tröttheten inte var ett hinder till att 

göra det som skulle göras. Bara tröttheten och att aktiviteter tar längre tid att utföras accepte-

ras. Deltagarna kämpade emot sin fatigue hela dygnet och genom att kämpa emot tröttheten 

hanterade de situationen. Om tröttheten fick ta överhand var det lika som att ge upp.  
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Deltagarna i denna studie upplevde precis som Woo (2000) beskriver att andfåddhet och fati-

gue i kombination gör att individer orkar utföra färre fysiska aktiviteter. Vid dyspne begrän-

sas eller undviks aktiviteter vilket leder till inaktivitet. Kontinuerlig inaktivitet gör att mus-

kelstyrkan försvagas. Den försvagade muskelstyrkan gör att träning och aktiviteter försvåras 

vilket i sin tur leder till fatigue. För att undvika fatigue är således en av de vanligaste be-

skrivna strategierna att fortsätta med fysiska aktiviteter (Kapella et al, 2006; Woo, 2000). Det 

finns likheter med Chen, Chen, Lee, Cho och Weng (2008) studie om hantering gällande 

dyspne relaterat till aktivitet och den aktuella studiens resultat gällande trötthet relaterat till 

aktivitet. Chen et al (2008) menar att för att undvika dyspne och vara stabil i sjukdomen mås-

te individerna fortsätta med fysiska aktiviteter. Vid dyspne beskrivs individer ta långsammare 

och kortare promenader för att orka. I resultatet framkom att deltagarna hade strategier för att 

orka träna. De tog dagliga promenader oberoende av vilket väder det var ute och många 

beskrev hur de önskade promenera själva för att inte behöva anpassa takten efter andra. Re-

sultatet visade att väder, vind och underlag var av betydelse för om deltagarna skulle kunna 

motionera ute. Barnett (2005) styrker resultatet och menar att kallt väder påverkar andningen 

och att många med KOL upplever hösten och vintern som besvärliga årstider då de är sämre i 

sin sjukdom. Även i tropiska länder är klimatet och årstider av betydelse eftersom det är 

mycket varmt och regnigt. Hettan beskrivs orsaka dyspne och regnblöta vägar upplevs hala. 

Människor som lever i detta klimat är tvungna att välja alternativa träningsmetoder för att 

inte behöva gå ut. De beskrivs gå omkring i huset på bestämda tider eller bara sitta ner och 

skaka på benen (Chen et al, 2008). Detta visar på hur viktigt det är för individer att trots kyla, 

blåst eller regn fortsätta med dagliga fysiska aktiviteter. Orkar individerna inte gå ut, bör oli-

ka träningsalternativ inomhus rekommenderas för att motverka tröttheten. Enligt Woo (2000) 

är sjuksköterskans viktigaste uppgift att hjälpa individer med KOL att förstå relationen mel-

lan dyspne, fatigue och fysisk aktivitet för att på det sättet bryta den neråtgående spiralen. 

Chen et al (2008) menar att människor med KOL som får ordinerat av vårdpersonal att utföra 

daglig motion för att hålla sjukdomen på en acceptabel nivå även fullgör uppgiften. 

 

Fatigue vid KOL kan underlättas med hjälp av vila och sömn (Kapella et al, 2006). Likaså 

visade resultatet i studien att pauser, vila och sömn var viktigt för att hantera tröttheten. 

Kvinnorna i Kralik, Telford, Price och Kochs (2005) studie upplevde att för att kunna hantera 

fatigue var de tvungna att tillåta sig själva stanna upp och vila och låta energin komma tillba-

ka. Att vila och sova sågs som viktiga aspekter gällande egenvården. Energi sparades före 

vissa speciella aktiviteter exempelvis före möte med barn och barnbarn. I den aktuella studien 
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framkom att deltagarna upplevde att relationer med andra människor kunde leda till trötthet. 

De beskrev hur de var tvungna att träffade sina barn och barnbarn på sina egna villkor efter 

orken. Ofta vilade de både före och efter möten. Speciellt en strategi beskrevs för att orka 

umgås med sin familj och det var att det var lättare att åka iväg och träffas i barnens hem för 

att på det sättet inte behöva laga mat eller städa efteråt. I Repping-Wuts et al (2008) studie 

om fatigue vid sjukdomen RA beskrivs motsatsen. Deltagare i den studien menade att trötthe-

ten påverkade relationen med familjen genom att de inte orkade åka och hälsa på sin familj 

utan familjen var tvungna att komma hem till deltagaren. Det visar på att alla familjerelatio-

ner är olika och det som fungerar för en människa kanske inte fungerar för en annan. Delta-

garna menade även att de behövde hjälp av andra för att klara vardagen. Elofsson och Öhlen 

(2004) beskriver hur det är att vara gammal och leva med KOL. Det visade sig att tröttheten 

gjorde att individer hade svårt att fortsätta vara oberoende av andra och de var tvungna att ta 

emot hjälp av familjemedlemmar och/eller hemhjälp av kommunen i kampen mot tröttheten. 

Författarna menade även att individer med KOL ofta får sluta göra vissa saker på grund av 

tröttheten. Vilket kan jämföras med deltagarna i den aktuella studien, som hade fått sluta ut-

föra en del aktiviteter trots att viljan fanns där.  

 

Resultatet visade att deltagarna på grund av tröttheten inte orkade göra det som de hade gjort 

före sjukdomen. Att inte orka det som de orkade förr sågs ibland som en psykisk påfrestning 

och deltagarna frågade sig ofta varför de var så trötta. Deltagarna hade fått information från 

sjukvården om symtom som tungandning och slemproblematik men inte om trötthet.  Många 

hade deltagit i KOL-skola men inte heller där togs tröttheten upp till diskussion. Kralik et al 

(2005) menar i deras studie om kvinnors upplevelse av fatigue vid kroniska sjukdomar att 

fatigue sällan är ett ämne som diskuteras vid läkarbesök. Det visade att fatigue var en viktig 

del i kvinnornas liv, men vårdpersonal såg inte hur angeläget symtomet var. Bristen av be-

kräftelse av fatigue gjorde att de inte vågade ta upp symtomet till diskussion utan höll sina 

upplevelser för sig själva. Kvinnorna menade att bristen av bekräftelse och igenkännande av 

symtomet gjorde att de såg den medicinska vetenskapen som begränsad. Kralik et al (2005) 

anser att det är av stor vikt att vårdpersonal tar upp symtomet vid samtal för att bekräfta att 

fatigue finns. Att någon lyssnar till problemet och ger råd och tips upplevdes som stöd från 

sjukvården.  Theander, Jakobsson, Torstensson och Unosson (2008) menar att det är viktigt i 

sjusköterskans arbete att screena och fånga upp de individer som lever med fatigue i syfte att 

underlätta och minska trötthetskänslan och på det sättet förbättra livskvaliteten. Därför före-

slås som omvårdnadsintervention att vid varje möte med individer ta upp fatigue till diskus-
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sion. Sjuksköterskeinterventionen blir framgångsrik om alla dimensioner av fatigue tas upp 

och inte enbart upplevelsen av fatigue relaterat till aktiviteter (Theander & Unosson, 2004).   

 

Metoddiskussion 

Eftersom fatigue är en subjektiv erfarenhet var studiens syfte att beskriva upplevelsen av fati-

gue vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. Data insamlades därför via semistrukturerade inter-

vjuer och enligt Kvale (1997, s. 13) skall intervjuprocessen genomföras med individer som 

upplever fenomenet som skall undersökas. Polit och Beck (2004, s. 306) menar att urvalsfel 

vid denna typ av forskning undviks om urvalet består av en likartad grupp. Det gemensamma 

för deltagarna var att alla upplevde fatigue och hade en diagnos från medelsvår till svår KOL. 

Som forskare anser jag att eftersom både män och kvinnor med en stor åldersspridning deltog 

blev studien bred och berikar därför denna forskning. Däremot kunde resultatet ha sett annor-

lunda ut om individer med en lindrigare KOL hade deltagit, eftersom dessa inte är lika and-

ningspåverkade som deltagarna i studien var.  

 

Forskaren använde sig av en intervjuguide vid de semistrukturerade intervjuerna. Intervju-

guiden försäkrar att forskaren samlar likartad data från alla informanter (Holloway & Whee-

ler, 2002, s. 82). Polit och Beck (2004, s. 341-342) menar att användning av intervjuguide 

möjliggör för att frågor som är relevanta för syftet ramas in, samtidigt som deltagarna får 

utrymme att berätta fritt om sina upplevelser. Den använda intervjuguiden har tidigare an-

vänts i publicerad forskning (Repping-Wuts et al, 2008) vilket betyder att frågorna prövats 

förr och enligt forskarens mening stärker resultatets trovärdighet.  

 

Eftersom informationbrev med förfrågan om deltagande i studien delades ut av forsknings-

sjuksköterska på Olinprojektet blev deltagarna varse om forskningsfrågan i god tid. Deltagar-

na hade funderat över fenomenet fatigue och var sedan väl förberedda vid intervjutillfället. 

Detta gjorde att intervjuerna blev innehållsrika och pågick i genomsnitt 45 minuter. Trots att 

endast sex intervjuer genomfördes upplevdes de vara uttrycksfulla och innehållsrika och gav 

svar på studiens syfte. Kvale (1997, s. 82) menar att studiens trovärdighet inte påverkas av 

intervjuernas antal eller längd utan av dess kvalitet. Under intervjuerna var forskaren medve-

ten om risken att deltagarna skulle bli trötta och behöva pausa. Vid en intervju kom frågan 

upp om deltagaren ville vila och fortsätta vid ett annat tillfälle, men deltagaren önskade fort-

sätta. Holloway och Wheeler (2002, s. 86) menar att om deltagarna är äldre eller fysiskt sjuka 

bör pauser tas i beaktning. Holloway och Wheeler (2002, s. 88-89) beskriver vidare att resul-
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tatet kan påverkas om forskaren har en hög grad av förståelse. Forskaren kan vara färgad och 

utan mening styra deltagarna. Eftersom forskaren arbetar med individer med KOL kan för-

förståelse ha påverkat intervjuerna och följdfrågor kan ha ställts som annars inte skulle ha 

frågats. Medvetenheten om denna brist gjorde att forskaren beaktade detta under intervjupro-

cessen.  

 

Forskaren valde att inspireras av Down-Wamboldt (1992) väl beskrivna innehållsanalys och 

arbetade efter denna under processen. Det är av betydelse för att tolkning inte ska ske att den 

som utför intervjuerna för över dem från bandinspelningen till skriven text och sedan genom-

för analysen. Forskaren har beskrivit metod, deltagare, procedur, datainsamling och analys. 

Down-Wamboldt (1992) menar vidare att det är viktigt att forskare beskriver tillvägagångs-

sättet för att någon annan skall kunna följa undersöknings processen. För att öka tillförlitlig-

heten under alla steg i analysprocessen har forskaren gått tillbaka till originaltexten för att se 

att data ej förvrängts eller förlorat sitt sammanhang. För att öka de olika kategoriernas trovär-

dighet har några citat valts ut från intervjuerna och använts i resultatet. Enligt Holloway och 

Wheeler (2002, s. 274) förstärker citat beskrivningarna i kategorierna och ökar trovärdigheten 

i resultatet. Genom att vara ensam forskare har hela processen utförts av mig vilket kan ha 

varit till en fördel eftersom forskaren känner datamaterialet väl. Down-Wamboldt (1992) re-

kommenderar den ensamma forskaren att vid analysarbetet ta hjälp av en kollega som läser 

igenom en del av arbetet för att tillsammans reflektera och diskutera och på det sättet komma 

vidare i processen. Vid analysprocessen av denna studie fick forskaren hjälp av en handledare 

från Luleå tekniska universitet och även ett analysseminarium genomfördes.   

 

Slutsatser 

Resultatet visar att trötthet styr deltagarnas liv vilket styrker att symtomet fatigue har stor 

betydelse vid KOL. Deltagarna förstår den grundläggande orsaken till tröttheten men undrar 

likväl varför de är så trötta. Att deltagarna kämpade emot tröttheten visar att det finns strate-

gier som kan hålla tröttheten på en acceptabel nivå. Det är dessa strategier som deltagarna bör 

få tillfällen att samtala omkring vid möten med andra individer med sjukdomen och sjukskö-

terskor vid exempelvis KOL–skolan eller andra forum. Deltagarna upplever att de inte fått 

någon information om trötthet från sjukvården vilket är en brist.  
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Implikationer för omvårdnad 

Resultatet av denna studie visar att individer som lever med kronisk obstruktiv lungsjukdom 

upplever att fatigue styr och begränsar deras liv. Denna kunskap är viktig inom omvårdnad 

för att symtombehandling ska kunna individualiseras inom både slutenvård och hemsjukvård. 

Detta i syfte att bidra till ökat välbefinnande samt förbättrad livskvalitet för den enskilde in-

dividen. Resultatet visade även att vid varje möte med en individ med denna sjukdom bör 

trötthet/fatigue tas upp till diskussion. Åtgärder bör sedan föreslås och dokumenteras för att 

ge individerna verktyg att kämpa mot tröttheten med. Relevanta åtgärder kan vara; kontinuer-

lig daglig träning; information om att acceptera att aktiviteter tar längre tid att utföra; att lyss-

na på kroppen och ta pauser, vila eller sova; planera vardagen och vara beredd att ändra på 

planer; ta hjälp av andra för att spara energi; använda hjälpmedel vid behov; lyssna till trött-

heten och använda tröttheten till att förutspå exacerbationer. Om individer upplever att inga 

ändringar går att göra i vardagen kommer sjuksköterskesamtalet att uppfattas som en stödin-

tervention. Uppföljning och utvärdering bör därför fortgå vid all kontakt med individen.   

 

Förslag till framtida forskning 

Det är värdefullt att kvalitativ forskning bedrivs för att lyfta fram individers egna upplevelser 

och erfarenheter. Med utgångspunkt i resultatet av denna studie kan liknande frågeställning 

studeras med ett genusperspektiv. Kapella et al (2006) visar att kvinnor upplever en mer in-

tensiv trötthet än vad män gör.  Kralek et al (2005) menar att kvinnor ofta känner skuld när de 

är tvungna att gå och vila och lämnar hushållsarbete till maken. Dessa studier visar att det 

finns skillnader mellan könen och därför skulle även en jämförande studie vara av intresse. 

En annan forskningsfråga kan vara att beskriva hur individer i arbetsför ålder upplever hur 

det är att leva med fatigue samtidigt som krav finns från familj och samhälle. 
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Information och förfrågan om deltagande i studie    

 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom [KOL] är en av vår tids stora folksjukdomar. Sjukdomen bär 

med sig en mängd olika symtom där fatigue är ett av de vanligaste. Fatigue är ett symtom 

som kan vara allt från trötthet till total utmattning. Kronisk fatigue är när tröttheten inte för-

svinner efter vila eller sömn. För att sjuksköterskor ska få en ökad förståelse över fatigue och 

på det sättet förbättra omvårdnaden behöver vi veta hur det är att leva med symtomet. Syftet 

med studien är att beskriva upplevelsen av fatigue vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

 

Studien genomförs som en uppgift i en magisterutbildning i omvårdnad vid Instutionen för 

hälsovetenskap, Luleå Universitet. Jag söker frivilliga deltagare som har diagnosen KOL och 

som besväras av kronisk fatigue. Om du är intresserad av att delta i studien kommer du att 

intervjuas, under cirka 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på band för att sedan 

skrivas ut ordagrant i text och analyseras. Efter analysen kommer materialet att sammanstäl-

las i en rapport. All information kommer att behandlas konfidentiellt, det innebär att ingen 

kommer att kunna identifiera vem som sagt vad i den färdiga rapporten.  Deltagandet i inter-

vjun är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att skäl behöver anges.  

 

Om du är intresserad av att delta i studien och bli intervjuad skicka svarsblanketten i den bi-

fogade svarskuvertet inom 7 dagar. Du kan även välja att bli kontaktad av mig för mer infor-

mation. Om du vill delta kommer du att kontaktas av Caroline Stridsman.   

 

Med vänliga hälsningar! 

 

Caroline Stridsman   Lisa Skär 

Leg. Sjuksköterska   Handledare 

Student    Docent i omvårdnad 

Luleå tekniska universitet   Institutionen för hälsovetenskap 

070/36 88 555   Luleå tekniska universitet 

acauji-9@student.ltu.se   0920-49 10 00 

    lisa.skar@ltu.se 
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Svar på förfrågan om deltagande i studie    

 

Jag har informerats om studien och tagit del av medföljande skriftlig information. Jag är in-

tresserad av att delta som intervjuperson i projektet om hur det är att leva med fatigue/trötthet 

vid sjukdomen kronisk obstruktiv lungsjukdom [KOL]. Jag är medveten om att mitt delta-

gande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange något 

skäl. 

 

 

 

Kryssa för de alternativ du önskar: 

( ) Ja tack, jag önskar delta i studien 

( ) Jag vill bli uppringd för att få ytterligare information 

 

 

 

Namn:_____________________________________________________________________ 

 

Adress:_____________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer:_____________________________________________________________ 

 

 

 

Skicka svarstalongen i det adresserade svarskuvertet. 
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Intervjuguide      

 

Före intervjun informeras deltagaren ånyo om intervjun, inspelningen, utlovad konfidentiali-

tet, frivilligt deltagande och rättighet att dra sig ur. Om inte deltagaren har ytterligare frågor 

påbörjas intervjun med följande frågor. 

 

Hur beskriver du din upplevda fatigue/trötthet? 

Kan du med egna ord beskriva orsaken till upplevd fatigue/trötthet? 

Hur påverkar din fatigue/trötthet din förmåga att fungera i det dagliga livet? 

Hur hanterar du din fatigue/trötthet? 

Vilka brister ser du i dagens professionella vård av fatigue/trötthet? 

 

Utöver dessa frågor kommer följdfrågor att användas för att uppmuntra berättelsen: Kan du 

berätta mer… Hur menar du… Kan du förklara närmare.  

 

 

 

 


