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Abstrakt 
Fatigue är vanligt förekommande hos personer med kronisk sjukdom. Det kan 

definieras som ett subjektivt, obehagligt symtom som omfattar hela kroppen och 

sträcker sig från trötthet till utmattning. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva upplevelsen av fatigue hos personer med kronisk sjukdom. Femton 

kvalitativa artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats. Det resulterade i fyra slutkategorier: att känna sig tömd på energi, att 

känna kroppsliga förändringar och rädsla, en osynlig känsla som begränsar det 

dagliga livet samt att söka vägar att klara av vardagen. I resultatet framkom att 

fatigue uppfattades på olika sätt och att det var en känsla som var svår att styra 

över. Informationen om fatigue ansågs bristfällig och vårdpersonalen tog inte de 

drabbade på allvar. En ökad förståelse för fatigue hos såväl vårdpersonal som 

patienter samt mer information till drabbade personer kan hjälpa dem att hantera 

sin situation bättre. 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, kronisk sjukdom, fatigue. 
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Kronisk sjukdom kan definieras som ett tillstånd som är långsiktigt och inte kan botas eller 

medför begränsningar i det dagliga livet som kräver anpassning eller särskild assistans. Det 

påverkar alla delar av livet, det psykologiska, fysiska och sociala (Gordon et al., 1998). Till 

kroniska sjukdomar räknas bland annat hjärtsjukdomar, diabetes, cancer, reumatoid artrit, 

artros, fibromyalgi samt cirkulatoriska och respiratoriska sjukdomar som exempelvis astma 

(Creavin, Dunn, Mallen, Nijrolder & Van der Windt, 2010; Hoon Han, Sunderland, Kendall, 

Gudes & Henniker, 2010). 

 

Vid hälsa upplevs kroppen oftast som osynligt närvarande, dess funktioner tas för givet och 

kroppen och medvetandet ses som en enhet. Det är först vid sjukdom kroppen gör sig påmind 

och kan då upplevas som en omedelbar och plågsam börda. Kroppen ligger plötsligt i fokus 

för allt som ska göras och blir ett hinder som ska övervinnas (Toombs, 1993, s.51-52). Vid 

kronisk sjukdom är det vanligt att uppleva det som att kroppen lever sitt eget liv och inte 

längre tillhör en själv. Patienten kan inte ta avstånd från den sjuka kroppen utan tvingas 

anpassa sig efter den (Toombs, 1992, s.75-88).  

 

Vid sjukdom känns och ser omgivningen annorlunda ut. Kroppen tolkar inte längre sig själv 

och dess omgivning på samma sätt som innan sjukdomen (Toombs, 1992, s.63-64). Sjukdom 

leder till insikt i sin egen dödlighet och medför en känsla av osäkerhet eftersom personer som 

är drabbade inte längre kan ta livet för givet och inte vet vad sjukdomen kommer medföra. 

Detta orsakar i sin tur rädsla och oro (Toombs, 1993, s.92-94). Vid kronisk sjukdom 

omvärderas den egna identiteten och starka känslomässiga tankar angående ny livsstil och 

framtid sjukdomen medför är vanligt. De förväntningar och förhoppningar som fanns på 

framtiden kan komma att förändras radikalt. Kroniska sjukdomar är till naturen oförutsägbara 

vilket medför en ständigt pågående anpassningsprocess (Gordon, Feldman & Crose, 1998). 

Förlust av oberoende och förmågor vid kronisk sjukdom leder ofta till känslor av bitterhet och 

sorg. Sjukdomen absorberar även en stor del av den sjukes styrka och medför en känsla av 

ensamhet då ingen kan hjälpa eller lindra lidandet. Känslor av besvikelse och ångest är också 

vanligt (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003).  

 

Fatigue är ett komplext tillstånd och på grund av detta så saknas det i dagsläget en universellt 

accepterad definition av fatigue och det beskrivs istället på olika sätt i olika studier 

(Narayanan & Koshy, 2009). Ordet fatigue kommer från latinets fatigare och har i engelskan 
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fått betydelsen kraftlöshet, svaghet och utmattning på såväl det fysiska, psykiska och det 

emotionella planet. Fatigue kan definieras som ett subjektivt, obehagligt symtom som 

omfattar hela kroppen och sträcker sig från trötthet till utmattning samt stör individens 

förmåga att fungera normalt (Magnusson et al., 1998; Ream & Richardson, 1996). 

 

Fatigue är ett vanligt symtom vid kronisk sjukdom och har en stor påverkan på sjuka personer 

och dess närståendes liv. Även friska människor kan drabbas av fatigue men varaktighet och 

svårighetsgrad är betydligt värre hos individer som drabbats av kronisk sjukdom (Jorgensen, 

2008). Behandlingsalternativen för fatigue anses dock vara få och oftast är det enda rådet 

erbjudet från hälso- och sjukvården att minska antalet aktiviteter (Radbruch et al., 2008). 

Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som anser att fatigue är viktigt att behandla men anser sig 

samtidigt sakna den kunskap som behövs för att veta hur de ska gå tillväga (Magnusson, 

Ekman, Berthold, Möller & Wallgren, 1998). Trots att sjuksköterskor har kunskap om 

patofysiologin vid fatigue och dess påverkan på patienternas liv har det framkommit att de 

underskattar förekomsten av fatigue samt att de inte vet hur det ska mätas (Miller & Kearney, 

2001). Radbruch el al (2008) menar att fatigue undervärderas, underbehandlas samt att det 

inte utvärderas i den utsträckning som krävs. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva med fatigue hos 

personer med kronisk sjukdom. 
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Metod 

Litteratursökning 

En pilotsökning gjorde i Cinahl och PubMED för att se om det fanns tillräckligt med material 

för studien. Därefter gjordes en systematisk litteratursökning i Cinahl, PubMED och Medline, 

då dessa databaser enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, s.55, 72-73) täcker av området 

hälso- och sjukvård. Söktermerna som användes var fatigue, chronic illness, chronic disease, 

qualitative research och qualitative studies, dessa varierades och kombinerades på olika sätt i 

de olika databaserna, se tabell 1. MeSH-termer och ”headings” men även en sökning med 

fritextord gjordes. Enligt Willman et al. (2006, s.68) säkerställer detta att inga relevanta 

artiklar missas. 

 

De inklusionskriterier som användes var kvalitativa studier, studier skrivna på engelska samt 

studier som svarade mot syftet. Exklusionskriterier var barn under 18 år, studier med låg 

kvalitet samt där diagnosen är cancer. Cancer exkluderades då arbetet ansågs bli för 

omfattande för den givna tidsperioden om sjukdomen hade inkluderats. Inklusions- och 

exklusionskriterierna används för att precisera litteratursökningen (Willman et al., 2006, s. 69-

70).   

 

Tabell 1: Översikt av litteratursökningar samt inkluderade artiklar 

Syfte sökning: Personers upplevelser av att leva med fatigue vid kronisk sjukdom 

CINAHL 2010.09.09 (peer reviewed + engelska) 

Söknr *) Söktermer   Antal träffar Inkluderade 

1 CH Chronic illness   17812 0       

2 CH #1 AND fatigue   173 0 

3 CH #2 AND qualitative studies  13 3 

4 FT Chronic illness   3291 0 

5 FT #4 AND fatigue   129 0 

6 FT #5 AND qualitative studies  18 3 

*) CH= Cinahl headings, FT= Fritextord 
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Tabell 1 (forts.): Översikt av litteratursökningar samt inkluderade artiklar 

PubMed 2010.09.09 (nursing journals + engelska) 

 

Sök nr *) Söktermer   Antal träffar Inkluderade 

1 MSH Chronic disease   4855 0 

2 MSH #1 AND fatigue   58 0 

3 MSH #2 AND qualitative research  5 1

       

MEDLINE 2010.09.10 (engelska) 

1 MSH Chronic disease   129760 0 

 

2 MSH #1 AND fatigue   542 0 
 

3 MSH #2 AND qualitative research  5 1 

 

 

CINAHL 2010.09.11 (engelska) 

1 CH Chronic illness   20065 0 

2 CH #1 AND fatigue   191 0 

3 CH #2 AND qualitative studies  13 2 

 

*) CH= Cinahl headnings, MSH= MeSH termer, FT= Fritextord 

 

Sammanlagt 15 artiklar användes till analysen. Tio utav dessa artiklar hittades via sökning i 

databaser enligt tabell 1. Resterande fem artiklar hittades via manuell sökning i olika artiklars 

referenslistor. 

 

Litteraturgranskning 

Litteraturgranskningen av de 15 artiklarna skedde utifrån ett protokoll för kvalitetsbedömning 

av kvalitativa artiklar. Denna kvalitetsbedömning gjordes av båda författarna till denna 

uppsats på var sitt håll. Resultaten jämfördes och fördes sedan samman. Enligt Willman et al. 

(2006, s.83, 156-157) ökar detta granskningens tyngd. 

  

Varje punkt på kvalitetsbedömningsprotokollet har tagits i beräkning vid kvalitetsgraderingen. 

Frågorna angående patientkarakteristika (antal, ålder, man/kvinna) gavs 1 poäng vardera om 

det var möjligt att besvara dessa. I övrigt gavs varje positivt svar, i detta fall ”ja”, 1 poäng 

medan negativa svar och de som inte gick svara på fick noll poäng. Varje enskild artikels 
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poäng räknades sedan samman och den bedömningen räknades om till procent av den 

maximala poängsumman. 80-100 % fick bedömningen ”hög kvalitet”, 70-79 % ”medel 

kvalitet” och 0-69 % ”låg kvalitet”. I denna studie valdes enbart artiklar av medel eller hög 

kvalitet till analysen. 

 

Analys 

De vetenskapliga artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, 

som var inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Denna typ av analysmetod är vanligt 

förekommande inom omvårdnadsforskning och syftar till att på ett systematiskt och objektivt 

sätt beskriva fenomen. Manifest innehållsanalys fokuserar på det tydligt beskrivna i texten 

och innebär ingen eller minimal tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). Denna typ av 

innehållsanalys är vanligt förekommande inom omvårdnadsforskning (Elo & Kyngäs, 2008). 

 

Analysen inleddes med att artiklarna märktes med en unik bokstav. Detta för att i ett senare 

skede kunna ge varje textenhet en unik kod. Därefter skedde en grundlig läsning av samtliga 

artiklar för att få en överblick av innehållet och en känsla av helhet. Sedan extraherades 334 

textenheter från artiklarna, som svarade mot syftet. Dessa enheter märktes med en unik kod 

för att göra det möjligt att hitta tillbaka till ursprungsartikeln så att det var möjligt att 

kontrollera att den kondenserade textenheten stämde överens med den ursprungliga 

betydelsen. Graneheim och Lundman (2004) menar att detta gör det möjligt att säkerställa så 

inga relevanta fakta försvinner under analysprocessen. Enheterna kodades utifrån den bokstav 

som artikeln hade och fick sedan en siffra, den första textenheten i varje artikel benämndes 1, 

den andra 2 och så vidare. 

 

Textenheterna översattes sedan ordagrant för att i nästa steg kunna kondenseras. Vissa 

textenheter kondenserades en gång medan andra kondenserades i två steg. Detta för att få bort 

utfyllnadsord utan att sammanhang eller textenhetens kärna gick förlorad. Textenheterna 

kodades sedan utifrån deras innehåll, detta resulterade i 45 olika kodningar. Dessa kodningar 

placerades därefter i preliminära kategorier som sammanfördes i flera steg tills deras innehåll 

ansågs vara rena och varandra uteslutande vilket de ska vara enligt Graneheim och Lundman 

(2004). 
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Tabell 2: Översikt över artiklar använda i analysen (n=15) 

Författare Studietyp Deltagare Metod  Huvudfynd Kvalitet 

År/Land   Datainsamling/ 

   Analys 

Blaney et al. Kvalitativ 10 Djupgående intervjuer Fatigue ökade        Hög 
2009  7 kvinnor/ Fenomenologisk ansats kommunikations- 

USA  3 män   svårigheter, olika 

  45-65 år   strategier användes 

     för att dölja  

     problemen och för

     coping av dessa. En

     beskrivning av hur 

     MS och fatigue 

     påverkar  

     kommunikationen
     och därigenom  

     även socialt 

     sammanhang.  

 

Cudney et al. Kvalitativ 10  Datasupportgrupp Olika aspekter av      Hög 

2002  10 kvinnor Induktiv innehållsanalys  att leva med  

USA 38-55 år fibromyalgi,   

     där fatigue var ett

     av de teman som 

     behandlades   

       

Falk et al. Kvalitativ 15 Intervjuer  Fatigue hörde ofta     Hög 
2010  7 kvinnor/ Grounded theory samman med fysisk 

Sverige  8 män   ansträngning,  

  31-95 år   påverkade hela 

     kroppen och  

     innebar att göra 

     uppoffringar. Det

     fanns olika  

     möjligheter att  

     undantrycka eller

     glömma bort 

     känslan av fatigue. 
 

Flensner et al.  Kvalitativ 9 Intervjuer  Fatigue påverkar       Hög 

2003  5 kvinnor/ EPP-metod  hela människan och 

Sverige  4 män   är tidskrävande. Det 

  25-88 år   kan uppfattas både  

     som konstruktivt 

     och icke  

     konstruktivt.  

 

Fox et al. Kvalitativ 46 Semistrukturerade Patienter         Hög 

2009  24 kvinnor/ intervjuer  schemalagde dagar 
Kanada  22 män Kvalitativ innehållsanalys ”sängdagar” för att 

  32-96 år   hantera flera olika

     hälsorelaterade 

     problem, bland 

     annat fatigue. 
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Tabell 2 (forts.):Översikt över artiklar använda i analysen (n=15) 

Författare Studietyp Deltagare Metod  Huvudfynd Kvalitet 

År/Land   Datainsamling/ 

   Analys 

Glacken et al. Kvalitativ 28 Djupgående intervjuer Fatigue var     Hög  
2003  20 kvinnor/ Grounded theory vanligt  

Irland  8 män   förekommande 

  36-64 år   vad Hepatit C 

     och hade en   

     multidimensionell

     natur samt kunde

     vara både kronisk

     och akut. 

 

Jenkin et al. Kvalitativ 15 PAR-metoden (participary Fatigue upplevdes  Hög 
2006  2 kvinnor/ action research)  som tyst och  

Australien  13 män   osynligt för  

  33-62 år   närstående, vänner,

     och kollegor.   

     Vårdpersonalen 

     brast i sin  

     bekräftelse och  

     förståelse av 

     patientgruppen. 

     Utvecklandet av

     egenvård.  

 
Jorgensen Kvalitativ 8  Semistrukturerade Vid fatigue sågs      Hög 

2006  7 kvinnor/ intervjuer  kroppen som 

USA 1 man  Fenomenologisk opålitlig, den var  

  38-60 år ansats  ständigt närvarande, 

     de tvingades planera

     för att spara energi, 

     kämpa för att 

      behålla normalitet

     Det innebar även 

     känslomässiga 

     konsekvenser  
 

Koch et al. Kvalitativ 6 PAR-metoden (participary Olika aspekter av  Medel 

1999  6 kvinnor action research)  att leva med  

Australien     diabetes typ två 

     beskrivs.  

     Deltagarna  

     upplevde en mängd

     begränsningar och

     fatigue var en utav

     dessa. 

 
Kralik et al. Kvalitativ 30 E-mail diskussionsgrupp Fatigue påverkade    Hög 

2005  30 kvinnor Kvalitativ innehållsanalys varje aspekt.  

Australien  21-65 år   kvinnornas liv. Det 

     sågs som osynligt 

     för andra vilket var 

     ett problem vid 

     mötet med vården. 
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Tabell 2 (forts.):Översikt över artiklar använda i analysen (n=15) 

Författare Studietyp Deltagare Metod  Huvudfynd Kvalitet 

År/Land   Datainsamling/ 

   Analys 

Olsson et al. Kvalitativ 10 Intervjuer  Fatigue orsakade      Hög 
2005  10 kvinnor Fenomenologisk, en känsla av att 

Sverige  43-59 år hermaneutisk ansats vara delad i två 

     delar, av att vara

     närvarande men 

     ändå frånvarande.
     Det förhindrade 

     även kvinnorna 

     från att delta i 

     världen runt 

     omkring och 

     kroppen upplevdes

     som ett hinder. 

 

Rose et al. Kvalitativ 10 Djupgående,  Fatigue upplevdes     Hög 

1998  5 kvinnor/ semistrukturerade som en signal för 

USA  5 män intervjuer  AIDS och 
  21-41 år Fenomenologisk, upplevdes påverka 

   hermaneutisk ansats kropp, sinne och

     relationer. 

 

Small & Lamb Kvalitativ 36 Intervjuer utifrån ett Upplevde sin         Hög 

1999  25 kvinnor/ protokoll  fatigue som 

Kanada  11 män Kvalitativ innehållsanalys annorlunda jämfört 

  28-81 år   med den andra 

     upplever. Fatigue

     påverkade känslorna,

     närstående, 

     möjligheten att 
     delta i aktiviteter

     och var 

     sammankopplat 

     med ansträngd 

     andning. 

 

Stuifenbergen Kvalitativ 13 Semistrukturerade Fatigue påverkade      Hög 

& Rogers  10 kvinnor/ intervjuer  varje aspekt i 

1997  3 män Kvalitativ innehållsanalys deltagarnas liv och 

USA  35-63 år   var ständigt 

     närvarande. Det var
     ett osynligt 

     fenomen och de 

     ansåg inte att vänner

     och familj insåg hur 

     stor påverkan det

     hade på deras liv.  

 

Söderberg, Kvalitativ 14 Semistrukturerade Fatigue sågs som        Hög 

2010  14 kvinnor intervjuer  en förlust av frihet, 

Sverige  35-50 år Fenomenologisk/hermaneutisk ett hot mot integriteten 

    metod  och en kamp för att 

     uppnå förståelse och

     lättnad. 
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Resultat 

Litteraturstudiens analys resulterade i fyra slutkategorier (Tabell 3) som presenteras nedan i 

brödtext och förstärkt med citat från de artiklar som ingick i analysen. 

 

Tabell 3. Översikt över slutkategorier (n=4) 

Kategorier 

Att känna sig tömd på energi 

Att känna kroppsliga förändringar och rädsla 

En osynlig känsla som begränsar det dagliga livet 

Att söka vägar att klara av vardagen 

 

Att känna sig tömd på energi 

I studier (Falk, Granger, Swedberg & Ekman, 2007; Flensner, Ek & Söderhamn, 2003; 

Jorgensen, 2006; Stuifenbergen & Rogers, 1997) beskrevs att fatigue hade en tydlig startpunkt 

samt kom snabbt och utan förvarning. Trots dess plötslighet beskrevs upplevelsen av fatigue 

vara omisskännlig och ansågs vara svårkontrollerad (Jorgensen, 2006; Falk, Granger, 

Swedberg & Ekman, 2007). Det innebar en känsla av att bli tömd på kraft och energi 

(Cudney, Butler, Weinert & Sullivan, 2002; Flensner et al., 2003; Fox, Sidani & Brooks, 

2009; Glacken, Coates, Kernohan & Hegarty, 2003; Jenkin, Koch & Kralik, 2006; Kralik, 

Telford, Price & Koch 2005; Rose, Pugh, Lears & Gordon, 1998; Small & Lamb, 1999; 

Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Fatigue upplevdes även som influensasymptom samt 

som en känsla av att vara sjuk trots avsaknad av sjukdom (Glacken et al., 2003; Jorgensen, 

2006). Det beskrevs som en destruktiv kraft som inte kunde stoppas vilket medförde att 

personer med fatigue kände sig besegrade (Flensner et al., 2003; Glacken et al., 2003).  

 

I would run out of energy and it felt just like the plug being pulled in the bathtub and all the 

water going down, and I would not know when that would happen. (Stuifenbergen & Rogers, 

1997, s.6). 
 

Fatigue for me is a wiped out feeling…there is no energy or interest in life, just what I call 

existing…without any interest in what is happening around me, or thoughts going through my 

brain…as if there is not enough strength in my body for anything. It is a very final feeling. 

(Kralik et al., 2005 s.375). 

 

I flertalet studier (Flensner et al., 2003; Glacken et al., 2003; Jenkin et al., 2006; Kralik et al., 

2005; Olsson, Lexell & Söderberg, 2005; Small & Lamb, 1999) framkom tydligt att fatigue 

inte var detsamma som vanlig trötthet utan att det var mer allvarligt. Tröttheten vid fatigue 
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ansågs vara mer handikappande och kunde inte bekämpas som vanlig trötthet (Glacken et al., 

2003; Jorgensen, 2006; Kralik et al., 2005). Fatigue upplevdes som en enorm trötthet (Olsson 

et al., 2005) och beskrevs som en utmattning som gjorde det omöjligt att fungera (Kralik et 

al., 2005).  

 

Your whole body is tired, tired and no energy. It‟s different from regular tiredness – more 

debilitating. You don‟t care if you get up. Dragged out – totally dragged out. I feel like I‟ve been 
hit by a steamroller. It‟s as if I have no initiative to clean or cook or anything. It‟s just not there 

– the oomph. (Jorgensen, 2006, s.692). 

 

Denna energilöshet resulterade i att inte orka motivera sig, intressera sig eller göra något 

annat än att vila (Jenkin et al., 2006; Rose et al., 1998; Small & Lamb, 1999). Energilösheten 

medförde att känna sig känslomässigt utmattade. De förlorade sin optimism och upplevde 

känslor av frustration, ilska, ångest, yttersta förtvivlan och hopplöshet (Falk et al., 2007; 

Flensner et al., 2003; Glacken et al., 2003; Kralik et al., 2005; Rose et al., 1998; 

Stuifenbergen & Rogers, 1997). 

 

Something comes upon me (when I am tired). People say I get a bit of a temper. Sometimes I am 

so bad tempered…what would come out of my mouth would shock me, myself. (Glacken et al., 
2003s.249). 

 

Även koncentrationsförmågan beskrevs bli försämrad (Flensner et al., 2003; Glacken et al., 

2003; Kralik et al., 2005; Olsson et al., 2005; Small & Lamb, 1999; Stuifenbergen & Rogers, 

1997) och fatigue liknades vid att ha dimma i huvudet (Glacken et al., 2003; Kralik et al., 

2005). I studier av Blaney och Lowe-Strong (2009) samt Falk et al. (2007) beskrevs fatigue 

även ha en negativ påverkan på minnet.  

 

And then the dizziness, like after having a bottle of wine to drink, no, but it feels awful, this 

fatigue and this unsteadiness. (Olsson et al., 2005, s. 11). 

 

Fatigue ansågs leda till känslor av demoralisering, håglöshet samt minskad kreativitet (Falk et 

al., 2007). Den kognitiva förmågan upplevdes vara försämrad och svårigheter att klara av 

störande ljud, tänka klart samt lösa komplexa problem beskrevs (Flensner et al., 2003). I 

studier (Glacken et al., 2003; Kralik et al., 2005; Olsson et al., 2005) framkom att det 

upplevdes svårare att förstå saker som hände runt omkring och allt upplevdes gå för fort för 

att hinna med. En känsla av att vara närvarande men samtidigt frånvarande, som att ha blivit 

delade i två delar där den ena deltog medan den andra tittade på beskrevs (Jorgensen, 2006; 

Olsson et al., 2005). 
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But often it runs just beside you. It‟s like you can see everything a little, so to speak, but you 

aren‟t really there. You are there without being. That‟s probably the normal. I can‟t describe it. 

(Olsson et al., 2005, s.11). 

 

I studier (Flensner et al., 2003; Glacken et al., 2003; Koch, Kralik & Sonnack, 1999; Olsson 

et al., 2005; Stuifenbergen & Rogers, 1997; Söderberg et al., 1999) beskrevs fatigue ofta som 

ständigt närvarande. Denna upplevelse delades dock inte av alla utan fatigue beskrevs även 

komma i perioder (Small & Lamb, 1999; Glacken et al., 2003). Att leva med fatigue 

upplevdes som att leva med en begränsad mängd energi och intensiteten ansågs variera under 

dagen samt från dag till dag (Falk et al., 2007; Jenkin et al., 2006; Koch et al., 1999; Kralik et 

al., 2005; Small & Lamb, 1999). 

 

I flertalet studier (Jenkin et al., 2006; Jorgensen, 2006; Olsson et al., 2005; Rose et al, 1998; 

Stuifenbergen & Rogers, 1997; Söderberg et al., 1999) beskrevs att fatigue inte lindrades av 

sömn och vila. Detta medförde att känna sig lurade på sömnens föryngrande effekter och 

avsaknaden av relation till vila gjorde det svårt att förstå (Jorgensen, 2006). I en studie av 

Kralik et al. (2005) beskrevs det hur sömn upplevdes bota trötthet men inte fatigue. Fatigue 

upplevdes existerade som en närvaro i och av sig själv (Jorgensen, 2006). 

 

I can lie down on the bed and think that I have been resting, but I haven‟t. Instead, I‟m still just 

as tired as before. I can‟t make it go away by sleeping – it‟s still there. (Olsson et al., 2005, 

s.10). 

 

Trots vetskapen om att det inte hjälpte att vila beskrevs i en studie av Jorgensen (2006) att 

personer kände sig tvungna att göra just detta när känslan kom över dem. I en studie av Falk 

et al. (2007) framkom att fatigue var sammankopplad med tystnad, monotona rutiner och 

uttråkning. I andra studier (Falk et al., 2007; Fox et al., 2009; Jenkin et al., 2006; Olsson et al., 

2005; Söderberg et al., 1999) upplevdes att fatigue uppkom utan att göra något eller genom att 

utföra vanliga aktiviteter medan andra beskrev att fatigue var sammankopplat med fysisk 

ansträngning. Att inte få något grepp om fatigue gav upphov till känslor av depression. (Rose 

et al., 1998).  

 

Att känna kroppsliga förändringar och rädsla 

Fatigue och de olika kroniska sjukdomarna beskrevs ofta påverka varandra. Den kroniska 

sjukdomen kunde öka upplevelsen av fatigue samtidigt som upplevelsen av fatigue beskrevs 

öka de symtom som var kopplade till sjukdomen (Flensner et al., 2003). Fatigue upplevdes 

som det överskuggande problemet och värre än alla andra problem som den kroniska 
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sjukdomen orsakade (Cudney et al., 2002; Söderberg et al., 1999). I en studie beskrevs att det 

upplevdes att fatigue var en integrerad del av HIV samt en indikator på var i 

sjukdomsförloppet de befann sig. Därmed sågs fatigue även som ett tecken på försämring och 

annalkande AIDS vilket orsakade rädsla. Att ge efter för fatigue upplevdes skrämmande och 

en del personer vågade inte sova eller vila av rädsla för att inte kunna stiga upp igen (Jenkin et 

al., 2006; Rose et al., 1998). 

 
I can feel so tired that I´m afraid to sleep. I feel like something is wrong. (Rose et al., 1998, 

s.300). 

 

I studier (Flensner et al., 2003; Glacken et al., 2003; Jorgensen, 2006; Olsson et al., 2005) 

upplevdes fatigue som något som omfattade hela kroppen och som påverkade allt. Fatigue var 

en överväldigande känsla (Falk et al., 2007; Jorgensen, 2006; Koch et al., 1999; Kralik et al., 

2005). I en studie av Falk et al. (2007) beskrevs fatigue som en sedan tidigare okänd 

erfarenhet och som en känsla av att bli nerdragen.I studier av Stuifenbergen och Rogers 

(1997) och Small och Lamb (1999) beskrevs fatigue som invalidiserande. I en studie av 

Glacken et al. (2003) beskrevs att fatigue gjorde att det tog lång tid att komma igång.  

 

Vid fatigue upplevdes kroppen som annorlunda (Flensner et al., 2003; Glacken et al., 2003; 

Jorgensen, 2006; Rose et al., 1998). Fatigue gav även upphov till en känsla av att inte kunna 

kontrollera sin kropp eller lita på den (Flensner et al., 2003; Rose et. al., 1998). Enligt en 

studie av Rose et al. (1998) ledde detta till känslor av sårbarhet. 

 

… You just feel that your whole body just breaks down. It is not your own. Your head is there but 

your body is not your own… (Glacken et al., 2003, s.247). 

 

En osynlig känsla som begränsar det dagliga livet 

I studier (Flensner et al., 2003; Fox et al., 2009; Glacken et al., 2003; Jorgensen, 2006; Koch 

et al., 1999; Olsson et al., 2005; Small & Lamb, 1999) beskrevs att fatigue medförde 

begränsningar i livet. Fatigue upplevdes tvinga till inaktivitet trots att viljan fanns (Falk et al., 

2007; Flensner et al., 2003; Fox et al., 2009; Jenkin et al., 2006; Jorgensen, 2006; Koch et al., 

1999; Kralik et al., 2005; Small & Lamb, 1999; Stuifenbergen & Rogers, 1997; Söderman et 

al., 1999). Koncentrationssvårigheter beskrevs försvåra engagemang i aktiviteter (Glacken et 

al., 2003; Small & Lamb, 1999). I studier av Fox et al. (2009) och Jorgensen (2006) ansågs att 

ytterligare ett problem vid deltagande i aktiviteter eller utförandet av sysslor var att de hade 

lätt för att överanstränga sig och då kunde behöva dagar eller veckor för att återhämta sig. 
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When I came here (the Complex Continuing Care facility), I got up every day and then it tired 

me out. I was back in bed for 2 weeks . . . I made a mistake when I came here. I thought, “Oh, 

boy!” I got up every day for a week, but I got totally wiped out. I did it too much, too fast. I was 
being free . . . I stayed in bed 2 weeks after that… (Fox et al., 2009, s.339). 

 

Fatigue gjorde så att livet upplevdes som väldigt reglerat och tidigare vanliga sysslor kunde 

inte längre utföras vilket beskrevs som ett avbrott i livet (Flensner et al., 2003). Att inte längre 

klara av samma saker som tidigare eller sådant som upplevdes att de borde klara av ledde till 

frustration, känslor av otillräcklighet och upprördhet (Cudney et al., 2002; Jenkin et al., 2006; 

Jorgensen, 2006; Small & Lamb, 1999). Även känslor av stress och sorg beskrevs i samband 

med detta (Flensner et al., 2003; Olsson et al., 2005). Självbilden förändrades och de trodde 

inte längre på sin förmåga (Jorgensen, 2006; Flensner et al., 2003). Stuifenbergen och Rogers 

(1997) beskrev att fatigue inte endast påverkade personers liv när det pågick utan att även hot 

om invalidiserande fatigue påverkade alla deras val angående aktiviteter och ansvarsområden.  

  

I‟m just getting really annoyed with not being able to do things. And especially seeing Don do a 

lot of stuff and me not doing it. My main annoyance with the whole thing is that I just get really 

angry and can I say pissed off at the fact that I can watch him out there doing weeding and all 

that sort of thing but I can only go out for say 10 minutes on my knees and then I‟m shot again.. 

(Jenkin et al., 2006, s.1127). 

 

Fatigue upplevdes även påverka arbetet. Svårigheterna att koncentrera sig gjorde det svårt att 

delta i möten och vid fatigue beskrevs att det endast var det allra viktigaste som utfördes 

(Jorgensen, 2006; Small & Lamb, 1999; Stuifenbergen & Rogers, 1997). Krafterna räckte inte 

hela dagen vilket ledde till att personer kollapsade när de kom hem och tiden hemma gick åt 

till att sova (Jenkin et al., 2006; Jorgensen, 2006; Kralik et al., 2005). Om ekonomin tillät det 

så arbetade de mindre eller slutade helt (Jorgensen, 2006).      

 

Det upplevdes som om närstående och andra i omgivningen hade svårt förstå hur det var att 

leva med fatigue (Kralik et al., 2005; Olsson et al., 2005; Small & Lamb, 1999) samt att en 

del av de närstående inte trodde på dem (Kralik et al., 2005). Detta ansågs dels bero på att 

tillståndet var svårt att beskriva men också på att det sågs som ett fenomen som var osynligt 

för andra. Att det var osynligt för andra ansågs vara ett utav de största problemen med fatigue 

och därför var det viktigt att ha ett namn att sätta på tillståndet (Kralik et al., 2005; Olsson et 

al., 2005).   

 

I think that most people, unless they have experienced it themselves, don‟t understand about 

fatigue and think it is simply being tired. I know I speak to my partner about feeling „wiped‟ out 

and at first he thought that this meant I merely needed to sit down (I wish)!!! But he now knows I 
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mean utterly exhausted, physically and mentally and emotionally. It is like nothing I have ever 

had before…and I hate it!!! (Kralik et al., 2005, s. 376). 

 

I en studie av Kralik et al. (2005) beskrevs den begränsade förståelsen för deras upplevelser 

inte endast begränsades till närstående utan att även vårdpersonal underskattade betydelsen av 

tillståndet. De frågor som ställdes till läkare om fatigue besvarades inte och många läkare såg 

det inte som viktigt (Jorgensen, 2006; Kralik et al., 2005; Koch et al., 1999). Bristen på 

bekräftelse ledde till att de drog sig tillbaka och höll upplevelserna för sig själva av rädsla 

över att bli avvisade. Vårdpersonalens oförmåga att uppmärksamma fatigue och se det som ett 

problem sågs som bristande kunskap inom vården (Kralik et al., 2005). Det upplevdes även 

som att många läkare hade svårt att se skillnad på fatigue och depression (Jenkin et al., 2006). 

 

I was complaining of fatigue and pain that made it impossible for me to read, or work, or drive a 

car, (but) I was treated for depression. This was a diagnosis I initially went along with, but after 

taking every antidepressant under the sun, I started to question the diagnosis. I discovered that 

it‟s very difficult to talk your way out of a mental illness diagnosis! All my questions and 

protestations where treated as „denial‟. (Kralik et al., 2005, s. 377).   

 

I studier Cudney et al., 2002; Flensner et al., 2003; Jenkin et al., 2006; Olsson et al., 2005) 

beskrevs hur relationen till andra påverkas då personer inte längre orkar umgås på samma sätt 

som tidigare. Det upplevdes som om att bara prata ibland kunde vara för mycket och vid 

deltagande i samtal ville enstaviga svar ges så att konversationen skulle vara över så snabbt 

som möjligt (Stuifenbergen & Rogers, 1997). I en studie (Blaney & Lowe-Strong, 2009) 

framkom det att talet påverkades, de började sluddra och fick dysartri.. Språk- och 

koncentrationssvårigheter ledde till en upplevelse av att konversationen inte speglade hur de 

ville framställa sig själva samt rädsla över att andra skulle uppfatta dem som dumma, lata 

eller fulla (Blaney & Lowe-Strong, 2009; Flensner et al., 2003; Kralik et al., 2005; Small & 

Lamb, 1999). Detta var något som ville undvikas och tillsammans med att inte orkalika 

mycket som tidigare ledde till en ökande isolering (Blaney & Lowe-Strong, 2009; Falk et al., 

2007; Flensner et al., 2003; Jenkin et al., 2006; Rose et al., 1998; Small & Lamb, 1999). 

Oförmåga att hjälpa sig själv och andra ledde till ett ökat beroende (Flensner et al., 2003; 

Jorgensen, 2006; Kralik et al., 2005) Beroendet medförde en känsla av skuld eftersom det inte 

endast var de själva som begränsades utan hela familjen (Falk et al., 2007; Kralik et al., 2005; 

Olsson et al., 2005;).   

 

It bothers me a lot that I can‟t trust myself to take my grand kids. I like to take my grand kids 

and go for a week and take them some place. Now I can‟t do that unless I take somebody else 

with me and that really bothers me. (Jorgensen, 2006, s. 692). 
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Att söka vägar att klara av vardagen 

För att kunna hantera fatigue ansågs det vara viktigt att vänja sig vid att fatigue var en del av 

livet samt att få information om tillståndet (Kralik et al., 2005; Flensner et al., 2003). Det var 

viktigt att acceptera att det fanns dåliga dagar och värdera vad som kunde göras och vilka de 

var istället för vad som inte kunde göras (Flensner et al., 2003; Jenkin et al., 2006; Kralik et 

al., 2005; Rose et al., 1998; Small & Lamb, 1999). Att undvika överansträngning beskrevs 

vara en konstant balansgång mellan den begränsade mängden energi och det som behövde 

göras (Cudney et al., 2002; Jorgensen, 2006) För att klara av detta prioriterades viktiga 

aktiviteter och dagarna strukturerades (Blaney & Lowe-Strong, 2009; Falk et al., 2007; 

Flensner et al., 2003; Jenkin et al., 2006; Jorgensen, 2006; Kralik et al., 2005; Olsson et al., 

2005). Att prioritera intressen samt fokusera på positiva och meningsfulla händelser 

distraherade även från upplevelsen av fatigue (Falk et al., 2007; Flensner et al., 2003; Jenkin 

et al., 2006). Vikten av att lyssna på sin kropp och vid behov sakta ned och rida ut känslan var 

också något som betonades (Jenkin et al., 2006).  

 

My husband often tells me to „just flow with it. accept it and don‟t fight it‟. If I can do this (and it 

took a long time before I could), the feeling of despair is less and the fatigue more endurable. 

(Kralik et al., 2005, s. 377).   

 

Personer var tvungna att acceptera att aktiviteter tog längre tid och därför schemalagdes 

dagarna för att spara energi samt planera för återhämtning (Flensner et al., 2003; Jorgensen, 

2006; Koch et al., 1999; Rose et al., 1998). De tillät sig inte att bli lika trötta som tidigare och 

granskade sig själva efter tecken på kommande fatigue (Kralik et al., 2005; Rose et al., 1998). 

Sömn och vila beskrevs bland var det enda sättet att hantera fatigue (Falk et al., 2007; 

Flensner et al., 2003; Kralik et al., 2005; Rose et al., 1998; Small & Lamb, 1999) samt att leva 

med fatigue innebar en konstant kamp (Kralik et al., 2005; Small & Lamb, 1999). 

 

I don‟t have the energy, get very tired quicker than before. I suffer from a constant tiredness, so 

I must really struggle every day to keep going. (Söderberg et al., 1999, s. 580).    

 

I en studie av Jenkin et al. (2006) upplevdes en dubbel stigmatisering, dels över den 

bakomliggande sjukdomen men även över fatigue. Detta medförde ett behov av att försöka 

upprätthålla skenet av ett normalt liv samt att dölja sin fatigue för närstående då det sågs som 

onaturligt och pinsamt. Ytterligare en anledning till att inte berätta om tillståndet var att de då 

även skulle vara tvungna att berätta om den bakomliggande sjukdomen (Jorgensen, 2006; 

Jenkin et al, 2006; Small & Lamb, 1999). I en studie av Falk et al. (2007) beskrevs att 

personer kände sig förödmjukade om andra kunde se hur dåligt de mådde. 
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I kind of try to keep it from him (husband) – he probably has no idea how much I sleep during 

the day when he‟s not there. I work parttime because I did stay home for a year and I didn‟t get 

up in the morning. I can stay in bed all day. And that‟s embarrassing to have your husband 

come and find you not dressed and still in bed from morning. Those are my worst days where 

there isn‟t something that forces me to get up and move  (Jorgensen, 2006, s. 693). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av fatigue hos personer med kronisk 

sjukdom. Analysen resulterade i fyra slutkategorier; Att känna sig tömd på energi; Att känna 

kroppsliga förändringar och rädsla; En osynlig känsla som begränsar det dagliga livet; Att 

söka vägar att klara av vardagen. 

 

I litteraturstudiens resultat att känna sig tömd på energi framkom det att fatigue 

karaktäriserades av en överväldigande trötthet som påverkade hela människan. Detta 

framkommer även hos Magnusson, Möller, Ekman och Wallgren (1999) då de beskriver att 

fatigue medförde en känsla av förlust av energi, kontroll, styrka och välmående hos de 

drabbade. Deltagarna i studien ombads beskriva, med ett ord, hur de upplevde sig själva vid 

fatigue och ord som användes var; håglös, trög, svag, förtvivlad, apatisk, trött, likgiltig samt 

en känsla av förlamande fatigue. I likhet med denna litteraturstudie beskrivs det även att 

fatigue innebar en mental påverkan och upplevdes medföra bristande koncentrationsförmåga 

samt känslor av tomhet, sorg, frustration och ångest (Magnusson et al., 1999; Potter, 2004). 

Brist på energi ledde till att motivation och ork att ta initiativ försvann men även till ilska och 

besvikelse (Lindqvist, Rasmussen & Widmark, 2008; Magnusson et al., 1999; Rosedale & Fu, 

2010). Potter (2004) skriver i sin studie att fatigue upplevdes som något annat än vanlig 

trötthet, något som även beskrivs i denna litteraturstudie.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på variation. Vissa ansåg att fatigue inte hade något 

samband med aktiviteter, att upplevelsen av fatigue var ständigt närvarande samt att denna 

inte gick att lindra med sömn och vila medan andra uttryckte det motsatta. Att upplevelsen av 

fatigue ansågs vara svår att förklara samt att fatigue är en subjektiv upplevelse kan tänkas vara 

en förklaring till de olika beskrivningarna.  
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I litteraturstudiens resultat att känna kroppsliga förändringar och rädsla beskrevs att det 

upplevdes att fatigue påverkade hela kroppen samt att det gav upphov till en känsla av att 

kroppen inte längre fungerade som den skulle. Detta är något som även framkommer i en 

studie av Magnusson et al. (1999) där deltagarna beskrev att de upplevde att kroppen inte 

längre reagerade som den brukade utan upplevdes tung och de snubblade och föll oftare. De 

beskrev även en känsla av att inte längre kunna kontrollera kroppen. Detta medförde även ett 

behov av att bli lämnad ifred och vara ensam. Holley (2007) skriver att kontakt med andra 

människor är nödvändigt för att kunna leva ett meningsfullt liv samt att isolering orsakar 

allvarliga konsekvenser för människors hälsa och liv. Vidare skriver Holley (2007) att 

isolering bland kroniskt sjuka människor är kopplat till en större dödsrisk.  

 

I litteraturstudiens resultat en osynlig känsla som påverkar det dagliga livet framkom att 

fatigue begränsade personers liv då de inte klarade av att delta i aktiviteter som tidigare samt 

att de blev mer isolerade. Magnusson et al (1999) beskriver att deltagarna undvek tidigare 

uppskattade aktiviteter och att deras sociala liv hade begränsats. De förlorade kontakt med 

vänner och arbetskamrater och deras självkänsla försämrades vilket medförde att de kände sig 

värdelösa, osäkra och uteslutna.  Juth, Smyth och Santuzzi (2008) beskriver i en studie vikten 

av hög självkänsla vid kronisk sjukdom. I studien framkom det att låg självkänsla ökade 

förekomsten av symtom kopplade till sjukdomen, upplevelsen av stress, depression samt 

begränsade deltagande i aktiviteter.  

 

I denna litteraturstudie framkom att närstående och vårdpersonal upplevdes ha en begränsad 

förståelse för tillståndet. I en studie av Paulson, Norberg och Söderberg (2003) beskriver 

närstående att de hade svårt att förstå deras partners upplevelser samt att de ibland undrade 

om partner ljög och överdrev allvaret av fenomenet. I en annan studie (Åsbring & Närvänen, 

2003) framkom det att vårdpersonal var skeptiska mot tillstånd som inte kunde mätas 

objektivt samt att personer som led av fatigue, enligt deras uppfattning, inte motsvarade 

bilden av hur en sjuk person borde se ut och bete sig. Fatigue ansågs vara ett symtom som den 

sjuke kunde leva med och några av vårdpersonalen ansåg även att patienterna överdrev 

problemet. Vårdpersonalen kunde inte heller erbjuda patienterna någon förklaring till 

tillståndet och det ansågs vara svårt att besvara deras frågor. Fatigue sågs även som ett 

tillstånd som var svårt att behandla och vilket medförde känslor av frustration och missnöje. 

En vanlig åsikt bland personalen var att det inte var önskvärt att ha allt för många patienter 
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med detta symtom då det ansågs vara svårt att stå ut med dem psykologiskt (Åsbring & 

Närvänen, 2003). 

 

I vår litteraturstudies resultat att söka vägar att klara av vardagen framkom det att personer 

försökte hantera fatigue genom att acceptera den som en del av livet. Detta framkom även i 

Magnusson et al. (1999) som menar att det handlade om att ändra på sitt synsätt och minska 

på synen av fatigue som ett problem. Detta visade sig dock svårt då onormal trötthet, fatigue, 

var väldigt frustrerande. En studie av Potter (2004) visar att vissa anser det vara viktigt att 

acceptera sin situation medan andra gör sitt bästa för att kämpa emot. En annan studie (Porock 

& Juenger, 2004, s.360) beskrev att det enda som kunde göras var: ”be strong and go with the 

flow”. Med detta menades att svårighetsgraden av fatigue var så allvarlig att det inte fanns 

någon möjlighet att förhindra eller lindra den. Enda sättet att hantera det var att genomlida 

det. 

 

Vår litteraturstudie visade att det var viktigt att få information om fatigue för att kunna 

hantera det vilket även beskrivs av Potter (2004). Vikten av information om fatigue vid 

cytostatikabehandling beskrivs i en studie av Porock och Juenger (2004), där framkom att 

deltagarna upplevde att det fick tillräcklig information om den kommande fatiguen i samband 

med behandlingen. De kände sig förberedda och redo inför upplevelsen av fatigue. I vårt 

resultat framkom det att deltagarna ansåg sig få för lite information vilket kan tänkas resultera 

att de får mycket svårare att hantera fatigue, då de inte vet vad det är de ska förbereda sig på 

och hur de ska möta denna nya upplevelse. Trots att det upplevdes viktigt med information så 

var det vissa individer som inte ville eller orkade ta emot mer information, detta då de var 

rädda för att få information som de inte ville höra (Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld & 

Mattiasson, 2006).  

 

Det framkom i denna litteraturstudie att deltagarna planerade sina dagar efter den reducerade 

energin. Detta visade sig också vara vanligt bland cytostatikabehandlade cancerpatienter, som 

före behandlingen lagade mat för flera dagar framöver och gjorde bort andra hushållssysslor. 

Detta då behandlingen ansågs vara det som startade känslan av fatigue (Magnusson et al., 

1999). En ökad planering av dagar och aktiviteter är något som framkom i vår studie men 

även i andra (Magnusson et al., 1999; Rosman, 2009). 
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Att sysselsätta sig verkar vara ett vanligt sätt att hantera fatigue då detta framkom i vår 

litteraturstudie men även beskrevs i flertalet studier även om sysselsättningarna varierade 

(Barsevick, Whitmer & Walker, 2001; Ekfors & Petersson, 2004; Magnusson et al., 1999). 

Det finns vissa meningsskiljaktigheter gällande om sömn och vila hjälper mot fatigue eller 

inte. Trots detta var sömn och vila ett vanligt sätt att hantera fatigue (Barsevick et al., 2001; 

Ekfors & Petersson, 2004; Magnusson et al., 1999; Potter, 2004; Rosman, 2009; Tsai, H. Lin, 

Chao & P. Lin, 2010). I en studie av Potter (2004) står det att de sjuka hanterar fatigue med 

samma medel som friska individer hanterar trötthet, exempelvis genom vila, sakta ner, 

delegera ut uppgifter och prioritera.  

 

I en studie av Ekfors och Petersson (2004) beskrivs hur det är viktigt att försöka leva ett så 

normalt liv som möjligt. Detta visade även vår studie på. Ekfors och Petersson (2004) menar 

vidare att vänner och närstående kan fungera som ett stöd i kampen mot fatigue. Detta är inget 

som har framkommit i resultatet i denna litteraturstudie. Vi tror inte att den skillnaden beror 

på att vi i vår studie har uteslutit cancer och att behov av stöd från andra skulle vara något 

specifikt just vid cancerrelaterad fatigue. Däremot kan det vara så att intervjuerna som 

studierna i analysen bygger på, inte gick in så mycket på just detta område. Det kan vara så att 

forskarna har valt att styra in samtalet på andra områden.. 

 

Omvårdnadsinterventioner 

I denna litteraturstudie framkom det att information om fatigue gjorde det lättare att hantera 

men att den information som gavs var bristfällig. Mer information om fatigue kan därför anses 

vara en viktig intervention för att försöka öka hanterbarheten. Piredda, De Marinis, Rocci, 

Gualandi och Tartaglini (2007) beskriver att det är viktigt att den information som ges är 

anpassad efter den enskilde patientens pedagogiska behov och önskemål. För att 

informationen ska vara lättare att förstå bör den ges både muntligt och skriftlig. Facktermer 

bör undvikas och den skriftliga informationen vara skriven med stor text samt innehålla 

förtydligande illustrationer. Det är även viktigt att förvissa sig om att den information som 

givits har förståtts av patienten. En studie av Skalla et al. (2004) visar att det är viktigt att den 

information som ges kommer från ett håll och att inte för mycket information ges åt gången. 

Detta för att det ska bli lättare för patienten att avgöra vilken information som är relevant för 

dem samt för att de inte ska känna sig bombarderade med information som de sedan har svårt 

att minnas. Detta kan tänkas vara särskilt viktigt att tänka på vid informationsöverföring till 
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patienter drabbade av fatigue, då resultatet i litteraturstudien visar att deras 

koncentrationsförmåga är försämrad och att de har svårigheter att följa med i konversationer. 

 

Som tidigare har diskuterats har vår litteraturstudie och andra studier visat på att deltagarna 

hanterat fatigue genom diverse aktiviteter. En studie av Ingram, Wessel och Courneya (2010) 

har undersökt huruvida ett träningsprogram påverkar upplevelsen av fatigue hos kvinnor vid 

adjuverande kemoterapi. Det visade sig då att kvinnorna upplevde att träningen hjälpte dem 

att bland annat hantera den känslomässiga påverkan av sjukdomen samt återfå energi. 

Träningen handlade också om att utmana och ”pusha” sig själv. Enligt Potter (2004) är det 

dock tveksamt om träning kan minska upplevelsen av fatigue hos personer med långt gången 

cancer. En annan studie visar på att en låg till mellanhög aktivitetsnivå kan minska 

upplevelsen av fatigue (Sarna, 2001). Detta gör att det kan anses lämpligt att berätta för 

patienter som upplever fatigue om fysisk aktivitets positiva inverkan på fatigue. Detta trots att 

vår litteraturstudie tydligt visar att personer med fatigue känner sig extremt trötta och att deras 

kroppar inte längre lyder dem. Tveksamheten angående om träning har en lindrande effekt på 

fatigue vid långt gången cancer tror vi gör att det även kan finnas vissa skillnader i effekt 

mellan olika kroniska sjukdomstillstånd. Det är därför viktigt att individanpassa de råd som 

ges. 

 

Det kan tänkas att det inte enbart går att lindra patientens lidande och ovisshet genom att ge 

individanpassad information. Enligt Toombs (1992, s.10-23) finns vissa svårigheter i 

kommunikationen mellan läkare och patient och att detta främst beror på deras olika synsätt. 

För att lyckas få till en läkande relation dem emellan är det viktigt för läkaren och annan 

vårdpersonal att sätta sig in i den sjukes situation. Patientens upplevelse av en sjukdom styrs 

mest av hur sjukdomen påverkar det dagliga livet. Litteraturstudiens resultat visade att fatigue 

påverkade allt, vilket innebär att fatigue har en stor påverkan på deras dagliga liv. Det 

framkom även att de med fatigue upplevde att vårdpersonalen hade dålig kunskap om fatigue 

vilket innebär att vårdpersonalen måste få ökad förståelse för hur fatigue påverkar den 

drabbades liv. Detta är endast möjligt genom att fråga varje person hur de blir påverkade. 

Toombs (1992, 10-17) menar att upplevelsen av saker och ting beror på hur man bestämmer 

sig för att hantera det, vilken mening man ger det hela samt tidigare erfarenheter. 
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Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har texten analyserats med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundman (2004). Tillförlitligheten i en kvalitativ studie kan styrkas genom 

följande: pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 302). 

 

Pålitlighet innebär att andra i detalj ska kunna se de steg som har gjorts och beslut som har 

tagits för att i ett senare skede kunna utföra en liknande studie med liknande resultat. En 

kvalitativ studie är svår att replikera då det är forskarna som är det främsta instrumentet vid 

denna typ av studie och deras tidigare erfarenheter kommer att påverka deras resultat. För att 

resultatet ska anses pålitligt bör det vara konsekvent och korrekt (Holloway & Wheeler, 2010, 

s.299-303). Pålitlighet enligt Graneheim och Lundman (2004) handlar om graden av 

förändringar av data under analysprocessen. Pålitlighet i denna studie har styrkts genom att 

tydligt redovisa sökningar med sökord (Tabell 1) och hur studierna som ingår i analysen har 

granskats enligt ett protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar och sedan 

omräknats i procentsats enligt Willman et al. (2006, s. 96, 156-157). I analysen har endast 

artiklar med medel eller hög kvalitet inkluderats. 

 

Trovärdighet handlar om intern validitet, att deltagarna i studien ska känna igen deras egna 

svar i resultatet. Studiens trovärdighet kan styrkas genom att använda citat då det hjälper 

läsaren att bedöma hur resultatet har framkommit (Holloway & Wheeler, 2010, s.303, 325). 

Graneheim och Lundman (2004) menar att studien ska visa på många aspekter av det valda 

ämnet och det är därför viktigt att ha deltagare med olika åldrar och kön. Det är även viktigt 

att textenheterna inte är för stora eller små samt hur väl kategorierna täcker data. I denna 

studie har det inte varit aktuellt med intern validitet då detta endast är en litteraturstudie. 

Däremot har trovärdigheten stärkts genom användandet av lämpliga citat i studiens resultat 

samt tänka på textenheternas storlek vid extraktionen. 

 

Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna överföras till liknande situationer och deltagare. 

Det innebär även att begrepp och kunskaper som har förvärvats i tidigare studier kan 

användas i senare studier (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Graneheim och Lundman 

(2004) menar att det är upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart eller inte, men 

att författaren kan ge förslag på överförbarhet. Att tydligt redovisa context och urval av 
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deltagare, datainsamling samt analysprocessen ökar överförbarhet. Överförbarhet har i denna 

litteraturstudie styrkts genom att visa på antalet deltagare, fördelning av kön och ålder och i 

viss mån contexten i de analyserade studierna (Tabell 2). Det är en viss snedfördelning inom 

könen där kvinnorna är överrepresenterade i jämförelse med männen. Detta kan ha haft en 

viss inverkan på studiens resultat. Något som däremot styrker denna studies överförbarhet är 

att den visar på fatigue vid olika sorters kroniska sjukdomar. 

 

Bekräftelsebarhet innebär hur resultatet och slutsatsen uppnår sitt mål och att de inte är ett 

resultat av forskarens tidigare antaganden eller förutfattade meningar. För att styrka 

bekräftelsebarhet är det viktigt att tydligt kunna visa på de beslut som har tagits och hur 

resultatet har vuxit fram och data ska kunna spåras till deras ursprungskälla.  Detaljer i studien 

och forskarens bakgrund och känslor bör vara öppen för offentlig granskning (Holloway & 

Wheeler, 2010, s.303). Denna studiens bekräftelsebarhet har styrkts genom att vi har använt 

oss av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, där vi har försökt hålla oss så 

textnära som möjligt. Detaljer i denna litteraturstudie har även redovisats under seminarier där 

övriga deltagare har fått komma med åsikter vilket ytterligare ökar dess bekräftelsebarhet. 

Genom att använda oss av korrekt källhänvisning enligt harvardsystemet i Backman (1998) 

ökar bekräftelsebarheten. 

 

Beslutet att inte göra någon begränsning i litteratursökningen gällande årtal tog vi då det tidigt 

framkom att det inte fanns särskilt gamla studier i ämnet. Den äldsta använda studien till 

litteraturstudiens resultat var från 1997 och vi gjorde bedömningen att upplevelserna som 

framkom fortfarande var aktuella.  

 

Slutsatser 

Fatigue är ett tillstånd som är osynligt för andra men som är vanligt bland kroniskt sjuka. Det 

är ett tillstånd som påverkar hela människan och även deras närstående och vänner. Att leva 

med fatigue innebär en konstant kamp och bristen på energi medför begränsningar i det 

dagliga livet. Det är även vanligt att den sjuke upplever att denne inte blir tagen på allvar och 

att sjukvårdspersonalen inte har den kunskap de behöver för att kunna stötta dem. Även 

sjukvårdspersonal är av den uppfattningen och de tenderar även att underskatta den sjukes 

problem.. Patienternas upplevelser av att inte bli tagna på allvar kan ge upphov till ett ökat 

lidande. Vidare forskning för att kartlägga nuvarande attityder mot patienter som lever med 
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fatigue är därför viktigt för att medvetandegöra dessa. Utifrån detta kan sedan åtgärder för att 

förbättra sjukvårdpersonalens kunskap om fatigue sättas in och de fördomar som finns 

förhoppningsvis försvinna. Sjukvårdspersonalens ökade kunskap inom området medför även 

att de kan erbjuda bättre stöd och hjälp till personer som lider av fatigue och på så sätt hjälpa 

dem att acceptera och hantera sin nya situation.      
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