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Sammanfattning   
  
Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en komplex sjukdom med flera symtom 
som tillsammans påverkar livskvaliteten. Fatigue är ett vanligt men ofta outtalat 
symtom som påverkar individen i olika livssammanhang, känsloliv och på djupare 
existentiell nivå. Trots detta är det ovanligt att trötthet och behovet att vila tas upp som 
ett problem både av personen själv, närstående eller av sjukvården. Vila är ett av 
människans grundläggande behov och har betydelse för välbefinnandet. Syftet med 
studien är att beskriva betydelsen av vila och återhämtning i det dagliga livet hos 
personer med medelsvår KOL som upplever fatigue. Studien har utförts som en 
kvalitativ intervjustudie med en fenomenologisk ansats och analyserats med en 
beskrivande innebördsanalys. Resultatet har strukturerats och presenteras med hjälp av 
van Manens livsvärldsexistentialer under fyra teman; vilan och kroppen, vilan och tiden, 
vilan och platsen och vilan och relationerna. Studien visar att för personer med 
medelsvår KOL som upplever fatigue har vila och återhämtning betydelse. Vilan har 
flera dimensioner, den kan vara tvingande men också frivillig och läkande vilket 
påverkar livsvärlden på olika sätt. Sjukdomen medför att kroppen kräver vila och det 
dagliga livet anpassas efter kroppens förmåga. Behovet av vila varierar och 
samsjuklighet har stor betydelse för hur stor trötthet personen upplever. Resultatet 
belyser att deltagarna använder olika sätt att vila eller hämta kraft. De vilar när kroppen 
känns trött, vid behov av avkoppling, värk eller då tiden är långsam. Att hämta kraft 
sker oftast i samband med något energigivande och lustfyllt som promenader, 
fritidsintressen och socialt umgänge. Att ha olika strategier för vila och återhämtning är 
effektivt och underlättar det dagliga livet. Distriktssköterskan kan bidra med verktyg om 
betydelsen av rytm och rutiner för vila och återhämtning för ett ökat välbefinnande. 
 
Nyckelord: Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL, Fatigue, Vila, Återhämtning,  
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INLEDNING 
Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en komplex sjukdom som inte kan botas 
och förvärras gradvis om inga åtgärder vidtas. Med behandling och livsstilsförändringar 
kan sjukdomsförloppet bromsas och symtomen lindras. Personer med KOL besväras 
ofta av flera andra sjukdomar och symtom som tillsammans påverkar livskvaliteten. 
Fatigue är ett vanligt men ofta outtalat symtom som beskrivs som en känsla av 
energilöshet och trötthet som påverkar personen både fysiskt och psykiskt. Symtom på 
trötthet är tecken på att det finns ett behov av vila. När kraften begränsas av sjukdom 
ökar behovet av vila. Vilan är något vi behöver, det hör till människans grundläggande 
behov. Vila ger en paus och gör det möjligt att hämta kraft och återhämtning. Trötthet 
och behovet av vila beskrivs som ett osynligt problem som varken personen själv, 
närstående eller sjukvården talar om. I föreliggande studie intervjuas personer med 
medelsvår KOL om deras erfarenheter av vila och återhämtning för att belysa ett 
symtom som påverkar det dagliga livet. Denna kunskap kan vara värdefull för 
distriktsköterskan i mötet med personer som har KOL att få ökat välbefinnande.  
 
 
BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs sjukdomen KOL och sjukvårdens stöd till personer med KOL. 
Därefter utreds begreppen fatigue och vila. 

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom   
Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en vanligt förekommande sjukdom med 
ökande prevalens, om femton år beräknas det bli den tredje vanligaste dödsorsaken i 
världen (World Health Organization (WHO) 2014). I Sverige uppskattas mellan  
400 000 – 700 000 personer ha KOL (Socialstyrelsen 2014, s.13). KOL karakteriseras 
av en bestående luftvägsobstruktion orsakad av en kombination av inflammation i de 
små luftvägarna (obstruktiv bronkiolit), och en destruktion av lungvävnaden (emfysem). 
Den kroniska inflammationen medför strukturella förändringar som vävnadsskada, 
minskad elasticitet och att de små luftvägarna blir trängre. Luftvägsobstruktionen är helt 
eller delvis irreversibel och medför en sänkt lungkapacitet (The Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lungdisease (GOLD) 2014, s. 2). Med spirometri mäts graden av 
luftvägsobstruktion och vid medelsvår KOL beräknas lungkapaciteten vara mellan 50-
80% av normalvärdet hos en frisk person (GOLD 2014). Samtidigt med KOL uppträder 
ofta kronisk bronkit, det vill säga en inflammation i stora luftvägarna som bidrar till 
ökat antal sekretproducerande celler i luftvägarna (Larsson 2013, s.38). Sjukdomen 
delas in i fyra stadier efter svårighetsgrad; lindrig, medelsvår, svår och mycket svår 
KOL (Larsson 2013, s. 54). Befolkningsstudier i Sverige visar att det är vanligast med 
lindrig och medelsvår KOL, 57 % beräknas ha lindrig KOL, 37 % medelsvår KOL, 5 % 
ha svår KOL och 1 % har mycket svår KOL (Lindberg, Bjerg, Rönmark, Larsson, & 
Lundbäck 2006).  
 

Tobaksrökning är i västvärlden den enskilt största riskfaktorn för att drabbas av KOL 
(WHO 2014). Stigande ålder, ärftliga faktorer, exponering för damm och rök i 
yrkeslivet och lungsjukdom i barndomen är ytterligare riskfaktorer. Kön har också 
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betydelse då kvinnor, både rökare och icke rökare, verkar ha lättare för att utveckla 
KOL (Larsson 2013 s.30). Senare års forskning visar att KOL inte bör betraktas som en 
isolerad lungsjukdom utan ska ses som en multifaktoriell systemsjukdom där genetiska 
faktorer och inflammatoriska processer spelar roll i sjukdomsutvecklingen (Löfdahl & 
Larsson 2014, ss. 13-15). KOL utvecklas succesivt under flera decennier, och visar sig 
vanligtvis efter 45 års ålder. Personer med KOL lider både psykiskt och fysiskt av sin 
sjukdom (Östlund Efraimsson, Klang, Larsson, Ehrenberg & Fossum 2009). Bland de 
första symtomen märks ofta långvarig hosta och slemupphostningar som kan variera 
över dygnet och med årstiderna. Det är inte ovanligt att personen drabbas av upprepade 
långvariga luftvägsinfektioner. Den långsamma försämringen leder till att personerna 
omedvetet vänjer sig att leva med sjukdomen (Larsson 2013, s. 45). Senare tillkommer 
andnöd vid ansträngning och i ett sent skede av sjukdomsförloppet även vilodyspné. 
Exacerbationer innebär försämringsskov som ger upphov till en ökad inflammation i 
luftvägarna (GOLD 2014, s.7).  

Det är vanligt med samsjuklighet i alla stadier av KOL, ofta med hjärt- och kärl 
sjukdomar som hypertoni, hjärtsvikt och ishemisk hjärtsjukdom. Cancer, diabetes, 
osteoporos och depression är andra exempel på vanligt förekommande sjukdomar 
tillsammans med KOL (Socialstyrelsen 2014, s.14). Undernutrition med viktnedgång 
och nedsatt skelettmuskelfunktion hör också till sjukdomsbilden (Larsson 2013, ss. 92-
93). Det är inte ovanligt att personer med KOL har flera av dessa symtom samtidigt 
vilket ökar bördan av sjukdomen (Binderman, Homel, Billings, Tennstedt & Portneoy 
2009). Personer med medelsvår KOL rapporterar i medeltal knappt åtta multipla 
symtom. Förutom dyspné, hosta och muntorrhet var fatigue, nedsatt energi, 
sömnsvårigheter, oro, irritation, nedstämdhet och smärtor symtom som förknippades 
med sjukdomen (Ekeblad, Tödt, Unosson, Skargren, Kentsson & Theander 2014).  

 

Sjukvårdens stöd till personer med KOL 
Målet för allt vårdande är att lindra effekterna av sjukdomen så att individen ska kunna 
uppleva hälsa och ges möjlighet till välbefinnande och förmåga att kunna göra det som 
är viktigt för dem (Dahlberg & Segesten 2010, s. 44). Hälso- och Sjukvården ska arbeta 
för att förebygga ohälsa, grundläggande medicinsk behandling, förebyggande arbete och 
rehabilitering är primärvårdens ansvarsområde enligt Hälso och sjukvårdslagen 
(SFS1982:763). Primärvården har en viktig roll för personer med KOL och de med 
lindrig och medelsvår KOL omhändertas oftast här (Ställberg och Skoogh 2014 s. 73). 
Även personer med medelsvår KOL har luftvägssymtom och kan uppleva 
begränsningar i vardagen (Socialstyrelsen 2014, ss. 23-24).  Inom Astma- och KOL-
mottagningarna i primärvården bör interprofessionell samverkan erbjuda patienten 
möjlighet till läkemedelsbehandling, utbildning och stöd till egenvård, hjälp att sluta 
röka och fysioterapi. Insatser från arbetsterapeut, dietist och psykolog kan också 
behövas. Stöttning och hjälp från flera professioner samtidigt kan ha en avgörande 
betydelse för att patienten ska få en bättre livskvalitet, bättre kapacitet och mindre 
andfåddhet (Socialstyrelsen 2014, s. 23-24).  
Det är av stor vikt att personer med KOL får en tidig diagnos och möjlighet att 
förhindra fortsatt sjukdomsprogress. Sjukdomen är underdiagnostiserad och det är inte 
ovanligt att korrekt diagnos ställs först när personen har svår till mycket svår KOL. Ofta 
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har personen sökt sjukvård tidigare för luftvägssymtom men då inte utretts för KOL 
(Lindberg & Lundbäck 2014, ss. 32-33). En känsla av skuld och skam att själv ha 
orsakat sin sjukdom genom rökning kan vara en av anledningarna till att personer med 
KOL inte söker vård för att få råd och hjälp. Det är också ett sätt att undvika att få veta 
att de har KOL (Östlund Efraimsson et al. 2009; Arne, Emtner, Jansson & Wilde-
Larsson 2007).  
 
Rökstopp är den viktigaste åtgärden för personer med KOL som röker. Den som röker 
drabbas av fler sjukdomsrelaterade symtom och lungkapaciteten försämras snabbare än 
hos den som inte röker. Hälso-och sjukvården bör erbjuda hjälp att sluta röka eftersom 
det har en stor effekt på sjukdomsprogressen (Socialstyrelsen 2014, s. 24). Nikotin är 
starkt beroendeframkallande och rökning är ofta förknippat med en känsla av välbehag 
som gör det svårt att sluta (Eklund, Nilsson, Hedman & Lindberg 2012). Fysisk aktivitet 
som går ut på att öka konditionen, muskelmassan och rörligheten är en viktig del av det 
förebyggande arbetet och behandlingen av KOL (Larsson 2012, s. 103). Träningen bör 
till en början planeras tillsammans med sjukgymnast så att den anpassas och ger 
trygghet då patienten kan uppleva andnöd och obehag i samband med ansträngning. 
Meningen är att hjälpa patienten till ett mer fysiskt aktivt liv (Larsson 2013 s. 108). 
Exacerbationer är mycket uttröttande och det kan ta lång tid att återhämta sig och få 
tillbaka kraften (Stridsman, Lindberg & Skär 2013). Det är därför viktigt vid en 
exacerbation, då den fysiska kapaciteten försämras att få en ledarstyrd träning för att 
snabbare få upp den fysiska förmågan igen (Socialstyrelsen 2014, s. 30).  
 
Grunden för att lyckas med egenvårdsundervisning är god kommunikation och detta 
gäller särskilt patienter med KOL. Livsstilsförändringar kan vara ett känsligt område 
och för personalen innebär det att ta ett steg tillbaka och ge patienten makten att styra 
över sitt liv och sin sjukdom (Östlund Efraimsson et al. 2009). Personal i sjukvården 
måste se till personens hela livssituation och vara lyhörd och anpassa stödet därefter 
(Eklund, Nilsson, Hedman & Lindberg 2012). 

 

Fatigue 
Trötthet är ofta ett av de första symtomen vid ohälsa och påverkar personens livskvalitet 
både mentalt, fysiskt och känslomässigt (Asp & Ekstedt 2012 s.418). Inom den 
medicinska vetenskapen kan begreppet symtom stå för ett fynd eller ett tecken som 
hjälper läkaren att ställa diagnos. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan symtom vara 
ett subjektivt uttryck för hur patienten upplever sin sjukdom och hur det påverkar det 
dagliga livet. Trötthet som symtom är en upplevelse som bara kan förstås av personen 
själv och som påverkar hela kroppen. Tröttheten påverkar individen i olika 
livssammanhang, känsloliv och på djupare existentiell nivå (Dahlberg 2010 ss. 157-
161). Vid långvariga sjukdomstillstånd riskerar tröttheten att övergå till fatigue, en 
intensiv trötthet karakteriserad av kraftlöshet och utmattning som påverkar hela 
personen (Asp & Ekstedt 2012, s. 424). Studier visar att fatigue hos personer med KOL 
liknar fatigue som kan ses vid andra långvariga sjukdomstillstånd som Reumatoid artrit 
och MS (Kapella, Larson, Patel, Covey & Berry 2006). Ream & Richardsson (1996) 
beskriver fatigue som en subjektiv obehaglig upplevelse av trötthet till extrem 
utmattning som inverkar på personens förmåga att använda hela sin kapacitet i det 
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dagliga livet. Fatigue skiljer sig från naturlig trötthet som avhjälps av vila och sömn 
(Asp & Ekstedt 2012, s. 419).  
 
Fatigue förekommer vid KOL i alla stadier men ökar med svårighetsgraden av 
sjukdomen (Stridsman, Müllerova, Skär & Lindberg 2013). Av dem med medelsvår till 
mycket svår KOL rapporterar knappt tre fjärdedelar att de upplever fatigue i perioder 
eller dagligen (Berntsen, Gundersen, Assmus, Bringsvor & Berlands 2010). Personer 
med medelsvår till svår KOL som upplever fatigue beskriver att det påverkar och 
kontrollerar det dagliga livet genom att det är en ständigt närvarande känsla. Känslan 
varierar dock över tid och personerna upplever både sämre och bättre dagar. Fatigue 
leder till minskad energi och motivation då aktiviteter kan kännas tunga och 
oöverkomliga att utföra. Det är inte ovanligt med känslor av oduglighet, hopplöshet och 
ilska när orken inte räcker till (Stridsman, Lindberg & Skär 2013). En känsla av 
osäkerhet präglar vardagen då det kan vara svårt att förutspå när tröttheten kommer och 
planerade aktiviteter kanske måste avbokas. Sociala relationer blir på så sätt lidande 
(Kralik, Telford, Price & Koch, 2005). Fatigue förvärras med ökad ålder och övriga 
sjukdomar vilket är vanligt för personer med KOL. Flera studier visar ett starkt 
samband mellan luftvägssymtom och fatigue hos personer med KOL. Dyspné är en 
försvårande omständighet som triggar fatigue och fatigue kan i sin tur förvärra 
symtomen på dyspné (Stridsman et al. 2013; Deng, Lui, Zhong, Chen, Yang & He 
2013). Sämre hälsa medför att livskvaliteten påverkas negativt och minskar i takt med 
att upplevelsen av fatigue ökar (Akinci & Yildirim 2013). Försämrad hälsa och fatigue 
hos personer med KOL innebär också ökad risk för död (Stridsman, Skär, Hedman, 
Rönmark & Lindberg 2014). 
 
Fatigue beskrivs som ett osynligt symtom av dem som upplever det. Det är svårt för 
andra som inte upplever det att förstå känslan och det är vanligt att det inte 
diskuteras med nära anhöriga eller vänner. Inte heller i sjukvården är det vanligt att 
varken patient eller vårdpersonal tar upp ämnet (Stridsman, Lindberg & Skär, 2013; 
Kralik et al. 2005). För att få kontroll över fatigue behöver personerna upprätthålla viss 
fysik aktivitet oavsett om det påverkar att man blir andfådd (Stridsman, Lindberg & 
Skär, 2013; Larsson 2013, s. 108).  
 

Vila 
Vila har betydelse för människans välbefinnande och hälsa (Asp 2002). Vilan innebär 
återhämtning och en känsla av balans, harmoni och helhet. Begreppet kan också ha som 
innebörd att vid sjukdom stärka hälsan (Asp 2012). Vilan är något som individen är 
medveten om och som sker i vaket tillstånd (Asp & Ekstedt 2009, s. 433). Termen vila 
har flera betydelser, i Stora Synonymordboken står att läsa att vila har betydelsen, 
“lugn”, “ro”, “stillhet”, “avslappning”, “avspänning”, “avkoppling”, ”andrum”,” rast”, 
”paus”,”sömn”,“ledighet”,”tupplur”,“återhämtning”,“rekreation”,“avbrott”och 
“overksamhet” (Strömberg 1998, s. 1020). Begreppet vila får sin mening i relation till 
det som inte är vila, icke-vila, och det pågår en ständig rörelse mellan de två tillstånden. 
De ansträngningar som vardagen är fylld av varvas med stunder av vila och att hitta en 
rytm mellan dessa båda skapar en vilorytm i livet (Asp 2012). Relationen mellan vila 
och rörelse har olika betydelse för olika individer, inte minst från ett perspektiv på 
hälsan. Vissa människor har större behov av att röra på sig än andra men kan bli 
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hindrade av olika sjukdomar. Andra människor har ett för aktivt liv vilket kan ge en 
önskan om mer vila och stillhet i livet och hitta en livsrytm som passar dem (Dahlberg 
2014, s.29).  Det handlar om att hitta en harmonisk rytm och balans mellan rörelse och 
vila i livet för att må gott. Obalans mellan rörelse och vila, då rörelsen antingen är för 
långsam eller för snabb gör att stillhet är svår att uppnå och kan ge ohälsa (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 74). 
   
Olika former av vila används beroende på vilket tillstånd personer befinner sig. En 
aspekt av vila då påtaglig trötthet föreligger är att avskärma sig från intryck, slappna av 
och koppla av i syfte att återhämta kraft. Ett behov av att bara vara, utan önskan om 
aktivitet. Vid svår sjukdom och utmattning förknippas vila med sömn. Vila kan också 
innebära att komma bort från leda eller bekymmer genom att medvetet välja lustfyllda 
handlingar som att vistas i naturen, sjunga i kör, etc. Att kunna slappna av och vara sig 
själv tillsammans med andra i en kravlös och tillåtande atmosfär är också en form av 
vila (Asp 2002). Upplevelse av harmoni i vilja, känsla och handling är en förutsättning 
för att vila ska kunna erfaras i de olika tillstånden. Att vilja men inte kunna, eller kunna 
men inte vilja skapar disharmoni i livet (Asp & Ekstedt 2009, s. 435).  
 

PROBLEMFORMULERING 
Intensiv trötthet eller fatigue ett vanligt förekommande symtom vid KOL och ökar med 
svårighetsgraden av sjukdomen. Även personer med medelsvår KOL besväras av 
fatigue men det är inte alltid ett lika tydligt och uttalat symtom som vid svårare KOL, 
och det är ovanligt att det tas upp som ett problem både av personen själv, närstående 
eller av sjukvården. Fatigue är en subjektiv känsla som påverkar välbefinnandet och 
leder till minskad energi och minskad motivation. En nedåtgående spiral av trötthet kan 
vara svår att bryta och det är av betydelse att problemet uppmärksammas tidigt så att 
personen får hjälp att hantera sin trötthet på ett adekvat sätt. Trötthet kräver vila och 
återhämtning, och vi vill med vår studie undersöka betydelsen av vila och återhämtning 
för personer med medelsvår KOL som upplever fatigue. Hur vilar de och hur återhämtar 
de kraft?  Kunskapen kan bidra till ökad förståelse och synliggöra fenomenet vila vilket 
kan vara till stöd för distriktssköterskan i mötet med personer som har KOL och 
upplever fatigue. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva betydelsen av vila och återhämtning i det dagliga livet för personer 
med medelsvår Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom som upplever fatigue. 
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METOD 
Studien har utförts som en kvalitativ intervjustudie med en fenomenologisk ansats. 
Fenomen är en företeelse som erfars, upplevs och förstås av någon (Dahlberg 2014, s. 
77). Fenomenologi i kvalitativa studier visar på ett intresse att ta del av fenomenet ur 
deltagarnas egna perspektiv (Kvale & Brinkman 2009, s. 42). Med den 
fenomenologiska ansatsen ville vi få fram och beskriva innebörden av personernas 
levda erfarenheter av fenomenet (Van Manen 1997, s. 10). Genom att intervjua personer 
med medelsvår KOL fick vi möjlighet att ta del av deras livsvärld och erfarenheter av 
vila och återhämtning i det dagliga livet (Dahlberg 2014, s. 142). 
 

Urval och Deltagare 
Inklusionskriterierna för att delta i studien var att personerna skulle uppleva fatigue 
samt uppfylla de spirometriska kraven för medelsvår KOL enligt GOLD.  Urvalet av 
deltagare gjordes från en epidemiologisk studie, West Sweden Asthma study (WSAS), 
som bedrivs på Krefting Research Centre (KRC) på Göteborgs Universitet. Syftet med 
WSAS är att undersöka förekomsten av astma, allergi och KOL i Västra Götaland. 
Våren 2014 återinbjöds 130 personer från WSAS som uppvisat spirometriska värden för 
KOL enligt GOLD för nya undersökningar och deltagarna i vår studie valdes ut från 
denna grupp. Förutom spirometrivärden fanns också data från den svenska versionen av 
självskattningsskalan The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy Fatigue 
(FACIT-Utmattning skala)( bilaga 1). Frågeformuläret består av 13 frågor som 
fokuserar på intensiteten av fatigue och hur det påverkar det dagliga livet (Webster, 
Cella & Yost 2003). 
 
18 personer uppfyllde inklusionskriterierna, tre personer exkluderades på grund av 
annan svår sjukdom. Information och förfrågan om deltagande skickades per brev till 
kvarvarande 15 personer (bilaga 2). En vecka efter att brevet skickats ut ringde en 
forskningssköterska från KRC upp personerna och frågade om de ville delta. Tio 
personer tackade ja till att bli intervjuade om betydelsen av vila och återhämtning i sitt 
dagliga liv. En person lämnade återbud dagen innan intervjun av personliga skäl. Totalt 
deltog nio personer i studien, två kvinnor och sju män mellan 59 och 74 år. Enligt data 
från WSAS framkom att fem av deltagarna fortfarande rökte och fyra var före detta 
rökare. Samsjuklighet förekom hos sex av deltagarna. Två av deltagarna hade 
regelbunden kontakt med sjukvården för KOL. Det fanns även data från 
självskattningsformuläret COPD Assesment Test (CAT), ett frågeformulär om hur KOL 
påverkar individens välbefinnande och dagliga liv (GOLD 2014, s. 13). Enligt resultatet 
på CAT upplevde samtliga deltagare att KOL påverkade deras allmänna hälsostatus.  
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Datainsamling och genomförande 
Tillåtelse och godkännande att intervjua deltagare från WSAS inhämtades från 
studieansvarig forskare för WSAS på Krefting Research Centre (bilaga 2). Deltagarna 
fick själva välja tid och plats för intervjun, åtta intervjuer gjordes på KRC och en 
intervju genomfördes i deltagarens hem. Intervjuerna genomfördes mellan vecka 41 och 
44, år 2014. Intervjuerna tog mellan 35-70 minuter. Författarna genomförde fyra 
intervjuer vardera och en gjordes gemensamt. Innan intervjun fick deltagarna muntlig 
information om studien och möjlighet att ställa frågor. De informerades om deras rätt att 
när som helst avbryta sitt deltagande och att allt insamlat material isåfall skulle 
förstöras. Därefter signerades informerat samtycke av deltagarna. 
 
Inledningsvis ombads deltagarna att berätta om hur och när de fick sin diagnos KOL 
och om de hade någon särskild kontakt med sjukvården angående sin sjukdom. Därefter 
utgick intervjun från en öppen fråga; ”Berätta om vad vila och återhämtning betyder för 
dig utifrån din situation och vardag”. En intervjuguide med följdfrågor användes (bilaga 
4). Vi fick förslag på följdfrågor om vila och återhämtning av Stridsman1 som forskar 
inom området fatigue och KOL. Frågorna har därefter anpassats till syftet med vår 
studie.  Enligt Kvale & Brinkman (2009, s. 148) kan intervjufrågor från flera synvinklar 
runt forskningsfrågan, men inom samma tema, bidra till rik och varierad information. 
Efter att ha diskuterat första intervjun ansåg vi att frågorna var till stor hjälp för att 
belysa fenomenet och inga justeringar gjordes. 
 

Dataanalys  
För att beskriva och förstå de levda erfarenheterna av vila och återhämtning hos 
personer med medelsvår KOL som upplever fatigue analyserades intervjumaterialet 
utifrån en fenomenologisk ansats (Dahlberg, 2014, s.142). En företeelse så som den 
upplevs och erfars av några individer förstås genom deras egna berättelser och kan 
beskrivas med en innebördsanalys. Analysen utgår från helheten för att sedan delas in i 
mindre delar så innebörder och mening kan identifieras och sedan sättas samman igen 
till en helhet. I en beskrivande innebördsanalys är det enbart eget insamlat material, 
“interna data”, som används (Dahlberg, 2014, ss. 125-126). Analysen inleddes med att 
vi lyssnade på de inspelade intervjuerna som därefter transkriberades ordagrant. 
Texterna skrevs ut och lästes flertalet gånger av båda författarna var och en för sig för 
att få en helhetsbild. Innehållet diskuterades ingående med nyfikenhet, öppenhet och 
följsamhet för fenomenet och dess betydelse utifrån personens livsvärld (Dahlberg 
2014, s.112). När texten kändes välbekant som helhet markerade författarna 
tillsammans de meningar och enheter som hade betydelse för vila och återhämtning. 
Meningsenheterna grupperades med ett innebördsorienterat fokus och utifrån de grupper 
som framkom lästes och diskuterades texterna återigen. 
 
Under inläsningen av intervjuerna framkom det i berättelserna att leva med KOL och 
uppleva fatigue påverkade hela personens livsvärld. För att underlätta förståelsen av 
komplexiteten i fenomenet valdes Van Manens fyra livsvärldsexistentialer, levd kropp, 

                                                 
1 Caroline Stridsman Filosofie Doktor Luleå Tekniska Högskola, Distriktssköterska, mejlkontakt den 10 
september 2014 
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levd plats, levd tid och levda relationer (van Manen 1997, s. 101) som struktur för att 
sammanfoga innebörderna. Livsvärldsexistentialerna bildar tillsammans en helhet, 
livsvärlden. Livsvärlden kan egentligen inte separeras men vid studier kan de tillfälligt 
skiljas åt för att studeras under olika teman (van Manen 1997.s.105). Resultatet 
redovisas utifrån livsvärldsexistentialerna och de undergrupper som framkommit. Citat 
från intervjumaterialet beskriver de mest individuella innebörderna (Dahlberg 2014, s. 
128). 

  
Förförståelse 
Båda författarna har tidigare erfarenhet av att möta personer med KOL. En av 
författarna arbetar med kliniska studier inom området astma och KOL och träffar 
personer med framförallt medelsvår och svår KOL när de deltar i läkemedelsstudier 
eller epidemiologiska studier. Den andra författaren arbetar inom akutsjukvård och 
kommer främst i kontakt med personer med KOL då de är i behov av akut vård. Våra 
arbeten har gett oss kunskap om KOL och vi såg våra olika erfarenheter som en styrka 
då det gav olika infallsvinklar hur personen påverkas av sjukdomen. 
 
Det är av vikt att tygla sin förförståelse vilket kan göras genom att sakta ner sina 
reflektioner så att fenomenet inte förstås för snabbt. På så sätt kan fenomenets 
variationer synliggöras (Dahlberg 2014, s. 73). Under intervjutillfällena försökte vi att 
inte tolka vad personen menade för tidigt, utan ställde följdfrågor för att få fram 
fördjupad innebörd och variationer av betydelsen av vila och återhämtning. För att 
förstå en annan människas livsvärld måste arbetet präglas av öppenhet och följsamhet 
under datainsamlingen (Dahlberg 2014, s. 81). Under analysarbetet har vi ingående 
diskuterat materialet och försökt att ha ett öppet synsätt för att finna variationer i 
berättelserna.  
 

Forskningsetiska överväganden 
Samtliga deltagare fick skriftlig och muntlig information om studien och möjlighet att 
ställa frågor innan intervjun påbörjades. De informerades om att deltagandet var 
frivilligt och att de när som helst kunde avbryta utan att behöva förklara varför. Därefter 
skrev de på ett samtyckesformulär, vilket ingår i det grundläggande individskyddskravet 
vid forskning (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-10). Enligt lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460 § 2) omfattas inte forskning som bedrivs 
på högskola på avancerad nivå av kravet på etikprövning. West Sweden Asthma Study 
(WSAS) är godkänd av den regionala etikkommittén i Göteborg.  
 
Deltagarna fick utifrån vad som passade dem bäst själva välja plats för intervjun. Då 
våra intervjuer var inriktade på livsvärlden var vi medvetna om att våra frågor kunde 
beröra existentiella områden för deltagarna. De inspelade intervjuerna har behandlats 
konfidentiellt och avidentifierats för att skydda intervjupersonernas anonymitet (Kvale 
& Brinkmann 2009, s. 88). Inga personuppgifter har spelats in på band eller kan på 
något annat sätt kopplas samman med intervjuerna. Endast författarna har lyssnat på 
inspelningarna eller läst texterna och intervjumaterialet har enbart använts i studiens 
syfte. Vi har medvetet övervägt vårt etiska förhållningssätt i samband med studien. 
Forskaren har ett eget etiskt ansvar genom att ha god moral och ta hand om materialet 
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på ett säkert sätt och att den nya forskningen håller hög vetenskaplig kvalitet. I resultatet 
har vi försökt återge deltagarnas erfarenheter och upplevelser på ett så korrekt sätt som 
möjligt (Kvale & Brinkmann 2009, s. 91).  

RESULTAT 
Resultatet presenteras i fyra teman utifrån livsvärldsexistentialerna kropp, tid, plats och 
relationer, vilka delats in i 13 subteman som beskriver betydelsen av vila och 
återhämtning hos personer med medelsvår KOL som upplever fatigue. 
 
Tabell 1. Översikt över teman och subteman som beskriver betydelsen av vila och 
återhämtning hos personer med medelsvår KOL som upplever fatigue. 
Tema  Subtema 
Vilan och kroppen Kroppen kräver vila 

Att underlätta för kroppen 
Att stärka kropp och själ 

Vilan och tiden Livsrytm och vanor tas med genom livet 
Tiden kan vara lång 
Energigivande stunder 

Vilan och platsen Mitt hem är min borg 
Naturen ger andrum och energi 
En annan vardag ger energi 

Vilan och relationerna Energigivande möten 
Behovet av att få vara ensam och inte bli störd 
Närstående skapar förutsättningar för vila 
Att ha kontakt med sjukvården 

 
 

Vilan och kroppen 
Kroppen kräver vila 
Sjukdomen och tröttheten gör att kroppen sätter begränsningar. Kroppen blir ett sorts 
fängelse och sjukdomen hindrar kroppen från att vara aktiv. Det är kroppen som 
bestämmer att de måste vila och då är det bara att anpassa sig. Det finns flera 
anledningar till att man upplever trötthet och behöver vila. Dels kan det bero på fysisk 
ansträngning av olika grad eller så är det en psykisk trötthet. Att gå i uppförsbacke 
kunde vara såpass ansträngande att det krävde en eller flera pauser på grund av 
andfåddhet. Det upplevdes oftast inte lika ansträngande att gå på plan mark. En dag som 
innehöll flera fysiska aktiviteter efter varandra kunde upplevas som utmattande. En av 
personerna beskrev att om han först åkte och handlade och sedan tvättade i tvättstugan 
blev det lite för mycket och kroppen krävde vila. En lång dag på arbetet kunde medföra 
att det inte fanns något annat alternativ än att gå direkt hem och vila efter arbetsdagens 
slut eftersom orken var slut för den dagen. 

“så jag tvingade mig att duscha när jag kom hem och ta mig en smörgås och sen gå och 
lägga mig då va. För då var jag rädd att när jag vaknade på morgonen så orkade jag 
fan inte det ens va. Så jag får ju anpassa mig till, eller jag anpassar mig till hur jag 
känner eller hur kroppen känner sig va.” (nr.3) 
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För dem som besvärades av ytterligare sjukdomar än KOL påverkades tröttheten och 
behovet av vila deras dagliga liv i högre grad. De menade att KOL hade en bidragande 
orsak till tröttheten men ansåg att det i huvudsak var deras andra sjukdomar, som värk i 
ryggen, värk i benen, cancer och hjärtproblem som var största orsaken till behovet av 
vila. Ju fler sjukdomsbördor desto mer symtom på fatigue. Tröttheten kunde leda till en 
känsla att knappt kunna hålla näsan ovanför vattenytan. Vetskapen om att vara 
begränsad, att inte orka göra det man ville och att det inte var som förr var svår att 
acceptera. Det var frustrerande att inte längre känna igen sig själv vilket ledde till dåligt 
humör. Att inte orka göra det man ville medförde också minskad lust att göra något, 
med konsekvensen att ännu mindre blev gjort. Inaktivitet ledde till känslor av att vara 
uttråkad och en deltagare beskrev att han ibland kände sig apatisk. 

“När du har varit frisk och stark och kunnat göra vad som helst sen helt plötsligt rasar 
allt i hop det här så blir det ganska tungt. Blir det både psykiskt och fysiskt, plus att en 
har en massa att gör att man inte kan.” (nr.6) 

Cigarettrökningen kunde också ses som en bidragande orsak till att inte orka lika 
mycket längre, kanske för att man innerst inne visste att rökningen kunde vara orsaken 
till KOL. I stället uppgavs varierande orsaker till tröttheten och behovet att vila som 
lathet, börjar bli gammal, har inte lust, dålig kondition, rör mig för lite, bekvämhet eller 
fula ovanor. Den största orsaken till trötthet berodde enligt dem själva på andra 
sjukdomar som var besvärade. Att drabbas av luftvägsinfektioner kunde innebära att 
tröttheten tog över helt och att återhämta sig tog lång tid. 

“Så ibland så försöker jag skylla det på ålder, ja, men jag tror inte riktigt på det. Jag 
tror det är rökningen, att den tar ner orken.” (nr.8) 

 

Att underlätta för kroppen 
För att hantera risken att bli uttröttad användes olika strategier. Att försöka undvika 
sådant man visste var uttröttade var en strategi. Tunga matkassar som behövde bäras 
från bilen till lägenheten ledde till andfåddhet men löstes genom att istället köra bilen 
ända fram till entrén. Det kunde vara svårt att stå upp den tiden som matlagning krävde 
men det underlättade att köpa halvfabrikat istället för att laga mat från grunden. Det 
krävdes heller inte lika mycket arbete om potatisen inte längre skalades utan kokades 
med skalen på. Hushållsarbete som städning kunde med fördel delas upp över tid om det 
var möjligt, till exempel att damma ena dagen och dammsuga nästa sparade på 
krafterna. Att välja bort att putsa fönster eller inte längre hjälpa grannen att städa var 
också undvikande strategier för att ha kraft kvar att göra det som var viktigast. Det 
kunde även innebära att inte längre gå ut på promenader eller följa med och handla 
eftersom det stal för mycket energi. 

“Jag lyfter inte alltså en tung grej i onödan va för jag vet det, och likadant om vi har 
handlat till exempel vi har några hundra meter att gå ifrån bilen och när jag går med 
kassarna in va då får jag, ja då blir jag andfådd, just att bära, jag bär ju tillräckligt på 
kroppen ändå va, men just matkassar och så. Och då när jag kommer in då är jag 
andfådd och känner mig väldigt ansträngd va. Så numera kör vi hela vägen in 
(skrattar).” (nr.1) 
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Det skilde sig hur man valde att vila och vilken effekt vilan hade för kroppen. Vila 
kunde betyda att ligga och sova likaväl som att sitta upp och sysselsätta sig med något 
avkopplande. Några hade som rutin att alltid lägga sig och sova, tio minuter till en 
halvtimma på eftermiddagen, och beskrev en trötthet om de inte fick sova. Om 
sovstunden på dagen inte blev av kunde det kompenseras med att lägga sig tidigare på 
kvällen. En annan person undvek att lägga sig på dagen som rutin eftersom det då blev 
svårt att sova på natten. En ansträngande dag kunde dock behovet av vila vara större och 
det fanns ett behov att lägga sig en stund. Nattsömnen betraktades också som vila, 
särskilt om det innebar god sömn utan avbrott och att vakna utvilad. En av personerna 
som haft upprepade luftvägsinfektioner senaste halvåret upplevde stor trötthet och sov 
flera timmar på dagen. 

“..jag orkar inte va..så för tre veckor sen så (host) då gick jag till min läkare och sa att 
jag inte klarar detta, jag orkar fan inte längre. Och så känns det nu också va, jag är 
andfådd, trött. Jag kan nog fanemej sova dygnet runt.” (nr.3) 

 

Att stärka kropp och själ   
Lika väl som att kroppen kräver vila kunde en aktiv kropp ge energi och bidra till att 
återhämta kraft. Alla visste att de mådde bättre av att röra på sig och motionera men för 
en del blev det inte gjort av olika anledningar. Det kunde bero på begränsade 
förutsättningar att röra på sig eller så saknades lusten och motivationen. Vid dagliga 
promenader sågs ett tydligt samband med att promenaderna gav styrka och inte samma 
behov av att ligga och vila. Tvärtom tyckte flera att det var bättre att promenera än att 
vila. 

“då blir jag pigg, jag tycker det är bättre att promenera än att ligga och vila.” (nr.2) 

För dem som hade andra sjukdomar som påverkade deras trötthet kunde det vara svårare 
att komma ut och röra på sig. Att inte längre kunna gå ut på långa promenader som 
tidigare upplevdes frustrerande och påverkade dem negativt, både fysiskt och psykiskt. 

“det är bara mitt psyke som gör att jag gör saker, jag hämtar inte kraft.” (nr.3) 

Avkoppling kunde uppnås på flera sätt. Oftast var det något man tyckte om att göra 
vilket kunde både vara en mer fysisk aktivitet eller mer stillasittande aktivitet. 
Släktforskning, lyssna på goa låtar, läsa en bok, följa sport eller tv-serier på tv 
upplevdes som avkopplande. Alla som fortfarande rökte förknippade rökning och att “ta 
en cigarett” med avkoppling. 

“Avkoppling kan vara att titta på fotboll och sånt där, det är det på sätt och vis men sen 
kan det ju vara en jäkla spänning.” (nr.4) 
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Vilan och tiden 
Livsrytm och vanor tas med genom livet 
Rutiner och levnadsvanor som haft en positiv betydelse för att må bra och ge energi 
tidigare i livet spelade stor roll för hur tröttheten och behovet av vila i vardagen 
hanterades nu när de var sjuka. Vanan att ta en liten tupplur varje dag efter jobbet för att 
bli pigg hade man god hjälp av även i livet som pensionär. En av personerna berättade 
att det hade han i sin tur lärt sig av sin pappa som hade vilat på soffan varje dag efter 
middagen. 

“man är ute, sen äter man och städar undan, diskar, och sen lägger vi oss en stund.” 
(nr 2) 

Om tidigare goda vanor av motion kunde bibehållas var inte upplevelsen av trötthet lika 
stor som för dem som av någon anledning inte kunde upprätthålla en aktiv vardag. Att 
ha skapat en rutin av att röra på sig gjorde att behovet fortfarande fanns kvar, och det 
var då lätt att komma ut på dagliga promenader som gjorde dem pigga. Tidigare 
erfarenhet av att ha haft en hund som gett många långa härliga promenader eller att ha 
spelat golf var något som beskrevs som positivt. 

“..och så har jag valt att promenera för jag har haft turen alltså, jag har arbetat på 
samma arbetsplats i 41 år och jag har alltså kunnat promenera till jobbet….det är ju 3 
km varje väg och jag har valt det för man rensar ur sig lite va, jag menar om det är en 
sån där dag med snöglopp och riktigt bedrövligt att gå till jobbet då har jag ändå valt 
att gå ner istället för att ta bilen.” (nr.2) 

Det handlade om att hitta en rytm och rutin i vardagen som upplevdes positiv för 
välbefinnandet. Flera tog upp att de rutat in sitt liv och tyckte det var bekvämt att göra 
samma saker varje dag. 

“jag går ut varje dag när jag vaknat på morgonen.” (nr.4) 

Tidigare positiva upplevelser av att röra på sig gjorde också att man var nyfiken på att 
prova nya aktiviteter, som gående orientering, eller styrketräning, eftersom det passade 
deras nuvarande liv och behov. Men att vara van vid att röra på sig och att nu vara 
hindrad på grund av en värkande rygg eller höft upplevdes frustrerande. Det kunde 
kännas vemodigt och rent av deprimerande att inte längre orka som förr i tiden. 

“det har ju i alla tider vart att jag rört på mig väldigt mycket va....jag gillar inte det här 
att det börjar bli krångligt med ryggen.”(nr.7) 

Engagemang i föreningslivet som teater, scouter och orkesterliv, eller i kyrkans 
verksamhet hade genom åren berikat livet och gett glädje och energi. För dem som 
fortfarande på något sätt deltog i aktiviteterna upplevdes det inte som betungande utan 
tvärtom hämtade de kraft i något som var tryggt och välbekant.   

Årstidernas växlingar påverkade behovet att vila och möjligheterna att komma ut för att 
hämta kraft. Vinter och kyla gjorde att det blev tyngre att andas, det kunde räcka med 
bara ett par minusgrader för att det skulle nypa till ordentligt i luftrören. Vid regn och 
rusk var det mer motiverat att stanna inne och ligga i sängen än att gå ut. Likaså 



 

13 
 

beskrevs våren och sommaren som en tid när de var piggare och orkade ta tag i 
energigivande aktiviteter som motion och umgänge med vänner. 

 

Tiden kan vara lång 
Tid var något de hade gott om och det var oftast skönt att kunna ta dagen som den kom 
och inte ha något som måste göras. Men dagarna kunde ibland kännas långa och tiden 
gick långsamt. Ibland kunde vilan helt enkelt ha som syfte att bryta tristessen. Ibland 
blev vilan lite längre än vad som behövdes för det var ändå inget annat som skulle 
göras. Vilopausen på sängen blev längre, stillasittandet vid köksbordet med en tidning 
eller TV tittandet fick även betydelse för att få tiden att gå. 

“Och ah varför jag går och lägger mig ibland är det väl för att jag är uttråkad, jag vill 
inte sitta och läsa mer eller att jag är lite trött sådär va, kan va.” (nr.1) 

Ett alltmer stillasittande och inaktivt liv kom att bli vardag för flera. Det kunde bero på 
krämpor som hindrade från att vara aktiv eller att lusten saknades. Att ha gott om tid 
gjorde att det mesta gick att skjuta på framtiden, hade man inte lust idag så kunde det 
göras imorgon istället. 

“Det här att ta sig över tröskel, för att göra någonting. Man sitter och tänker ska jag 
göra det här och det här va”....”det händer ju att man tänker att nu ska jag göra det i 
morgon, men så….(tystnad).”(nr.5) 

Men att vila utan att egentligen behöva det bidrog inte till mer lust eller energi. Tvärtom 
resulterade det med tiden i ännu mer initiativlöshet, man hamnade i en negativ 
nedåtgående spiral som kunde vara svår att bryta. Men ibland när de hade varit inaktiva 
en längre tid kunde en känsla av att behöva reda upp sin tillvaro och ta till vara på tiden 
komma över dem. 

“..nu är det en ny dag. Och så försöker jag antingen va med barna eller va hos min 
syster, jag försöker liksom hitta på grejer… nej men bara ligga hemma och ha tråkigt 
det är ju inte roligt, då blir det bara, det blir fel. Så att går jag ut och även om jag inte 
är jättesugen så känner jag att när jag väl har gjort det så gör det bra.” (nr.7) 

 

Vilan och platsen 
Mitt hem är min borg 
Hemmet beskrevs som en plats för lugn och ro. Där var det möjligt att dra sig undan och 
få vara ifred när man inte orkade med annan stimulans. Oavsett om man bodde ensam 
eller tillsammans med någon stod hemmet för den trygga basen i livet. I hemmet fanns 
de platser som förknippades med vila och sängen i sovrummet upplevdes som det bästa 
stället att vila på om man ville sova. Men att vila var också att bara ta det lugnt. Sitta i 
favoritfåtöljen och läsa tidningen och lyssna på radio, ligga på soffan och titta på TV 
eller sitta vid köksbordet och lösa korsord upplevdes som avkoppling. Att sätta sig vid 
datorn och spela spel eller surfa runt på internet gav också en paus från vardagen. För 
dem som rökte var det avkopplande att ta en cigarett under köksfläkten eller på 
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balkongen. En rogivande känsla av stillhet infann sig när alla tankar på det som var 
jobbigt och begränsande kunde kopplas bort om så bara för en liten stund.  

“när man varit i väg så är det så skönt att komma hem och stänga dörren om sig, då är 
det liksom som om man kan slappna av, då brukar jag lägga mig i soffhörnet en stund.” 
(nr.7) 

Naturen ger andrum och energi 
Naturen var en dragningskraft för att komma ut röra på sig och få energi men även att 
finna lugn och harmoni. Det var befriande och gav energi att ibland lämna stadsmiljön 
för att promenera vid havet, i skogen eller vistas på sitt sommarställe på landet. 

“Ja vi försöker att vara ute. Så jag har till och med stegräknare på mig. Ja jag brukar 
ligga mellan 3-4000 men helst skulle jag vilja upp till 7000 det händer men det är 
sällan. Det tar ju lite tid också 7000 steg. Nej därför att då är man nästan tvungen att 
åka någonstans. Jag tycker inte om att gå i stan utan tycker mer att man ska gå i 
naturen så att säga. Naturen, så vi brukar åka upp till Sisjön eller Amundeön.” (nr.9) 

Den friska luften gjorde gott och det var härligt att njuta av sol och värme. Vistelsen i 
naturen gjorde att alla sinnen påverkades och kunde ge en känsla av stillhet och frid. 

”Stillhet, jaha, det är kanske att sitta i ett skogshygge en vårdag när solen skiner och 
det luktar tallbar.” (nr.6) 

Trädgård och trädgårdsarbete sågs som en möjlighet till motion och ingav en stolt 
känsla av att göra fint. Motsatsen för dem som inte längre hade kraft och ork i kroppen 
var att trädgården stressade dem då de inte kunde göra det arbete som de önskade med 
växterna. Men trots det var det ändå en njutning att bara gå en runda runt huset, stanna 
till vid hallonbuskarna och äta lite solvarma bär. 

“fina dagar och man sitter ute det är också väldigt fin avkoppling...man kommer ut i 
friska luften och om det är fint väder då alltså… Det är gött och sitta ute helt enkelt, och 
lyssna på radion, det är fin avkoppling, nu när jag inte kan göra det jag vill göra 
annars och det är ut och röra på mig alltså.” (nr.7)    

 
En annan vardag ger energi 
Om vardagen ibland kunde bytas ut mot en ny miljö gjorde det att tröttheten och 
behovet av vila för ett tag kunde komma i bakgrunden. Semesterresor till andra länder 
där det var varmt och skönt var avslappnande. Vilan i sängen byttes mot en behaglig 
vila på solsängen vid poolen.  Det var också en lättnad att se att den närstående fick 
koppla av till skillnad från hemma där de skötte det mesta av hushållssysslorna. 

Lantstället och dess omgivningar med skogen eller havet var en plats som beskrevs som 
avkopplande. Någon hade kossor som gick i hagen bakom knuten på stugan och tyckte 
att det var fridfullt med djur nära inpå sig. Det fanns inga krav på att få saker gjorda 
eller att behöva göra sig iordning för att gå ut. En känsla av avslappning och kunna vara 
sig själv infann sig. På landet behövdes inte vilan i samma utsträckning som hemma i 
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stan. Tvärtom fick de energi och orkade utföra mer på dagarna trots att de kanske 
utförde fysiskt betungande aktiviteter som att kratta eller klippa häcken. 

Miljöombyte på hemmaplan för en stund uppskattades också. Att sitta på ett café´ eller 
en uteservering istället för i sitt eget kök var både avkopplande och energigivande. En 
enkel sak som att åka bil, att få vara passagerare och luta sig tillbaka kändes skönt. 

”vi åker ut en sväng och bara ska åka och handla och det kan jag faktiskt se fram emot. 
Jag slipper köra, jag sitter bredvid…..vissa tillfällen när vi ska kanske åka en tre fyra 
mil så känns det faktiskt alldeles utmärkt va, det är skönt va. Det är så sköna säten i vår 
bil.” (nr.1) 
 

Vilan och relationerna 
Energigivande möten 
Ett socialt nätverk som innebar umgänge och samvaro med andra hade oftast en positiv 
betydelse. De pratade varmt om sina barn och barnbarn som stöttade och gav kraft och 
energi till att orka. Styrkan låg dels i att närstående och vänner var uppmuntrande och sa 
att de var starka och dels underlättade deras vardag genom att skjutsa, hjälpa till i 
hemmet och bjuda på middagar.  Tillsammans med närstående kunde de koppla av. 

“ ..alla e så, dom e ju så goa och dom e så, vad ska jag säga, dom har inga krav på 
mig.” (nr 8) 

Men det var också viktigt att få ge något tillbaka. En av personerna som till vardags inte 
orkade eller hade lust att göra så mycket passade med glädje sina barnbarn när hon var i 
sommarstugan. Att hjälpa en vän att putsa kristallkronan som tack för all hjälp kändes 
viktigt och tillfredsställande. Det kunde också vara att bara finnas där och lyssna på 
någon annan som också hade problem. 

“man kanske blir lite piggare då när man har någon som kommer hit och sen att han 
har det jobbigt och då kan jag hjälpa honom lite grann, även om jag har det jobbigt 
själv då.” (nr.6) 

Stödet från närstående och vänner kunde för några vara avgörande att överhuvudtaget 
komma ut och röra på sig. Uppmuntran och i vissa fall rent fysiskt stöd från någon 
annan behövdes för att gå ut på promenad. 

“Dom är duktiga ja, dom som springer. Jag står på balkongen och tittar på dom. Ja det 
är inte klokt. Men nu har vi bestämt i alla fall när, min gubbe då, när han går i pension 
att vi ska gå ut oavsett väder. Vi ska skaffa såna där stavar….Det blir nog bra. Tror 
jag.” (nr.5) 

Att träffa gamla vänner från den tiden man arbetade och var frisk kändes viktig, För en 
liten stund var det möjligt att vara sitt gamla jag, den glada, starka och utåtriktade. En 
middag tillsammans med gamla jobbarkompisar kunde innebära avkoppling från 
vardagen. Sjukdomen glömdes bort för en stund och möten tillsammans med gamla 
kompisar gav energi. Gemensamma intressen gav en samhörighet, scouting, att spela i 
ett band, bowla, spela golf eller laga mat tillsammans i ett matlag beskrevs som 
glädjefullt och gav kraft.  
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“För då känner jag, ja det är ju den jag var, utåtriktad och, vi var på fester och på spa. 
Vi gick ut och åt och firmafester. Då hade vi alltid jätteroligt…...Det var många gånger 
dom sa att det är klart att NN ska med, då blir det roligt.” (nr.8) 

En av personerna hade nyligen gått i pension och det hände att de ringde från den gamla 
arbetsplatsen och frågade om något eller hade en förfrågan om att komma och jobba 
lite. Det kändes aldrig betungande eller jobbigt utan tvärtom en upplevelse av att bli 
pigg och må jättebra av att vara efterfrågad. Det samma tyckte en person som hade kvar 
lite verksamhet i sitt eget företag. 

“Jag upplever hela företaget som avkoppling. Det är alltid roligt när en kund ringer, 
det är kunder som jag känt länge oftast.” (nr.9) 

 
Behovet av att få vara ensam och inte bli störd 
Ibland fanns ett stort behov av att vara ensam och att dra sig undan då det kändes 
jobbigt och energikrävande att förhålla sig till andra. Behovet av ensamhet kom oftast 
från personen själv och inte på grund av uttröttande krav från omgivningen. Däremot 
kunde egna krav på sig själv och löften till andra upplevas som ett hinder från att koppla 
av. Ibland valde man att dra sig undan några dagar för att vara ensam och göra just 
ingenting. Dagarna kunde tillbringas i pyjamas, att sova mycket och på så sätt hämta 
igen sig.  

”är jag dålig va då låser jag in mig, då kontaktar jag, jag har kanske telefonväg någon 
kontakt men annars så undviker jag ju folk totalt va. Jag isolerar mig hemma.” (nr.3) 

Flera beskrev sig själva som att alltid ha varit energiska, jobbat hårt och hållit sina 
löften. Det var egenskaper som de var stolta över. Men att ha lovat att komma till 
kyrkan, eller att träffa den eller den eller att ringa några telefonsamtal kunde ibland 
upplevas som betungande. Då följde ett behov av att bara stänga av och låste in sig i 
hemmet några dagar för att få vila. Ofta med dåligt samvete som följd. 

“då gör jag ingenting men så tänker jag såhär; du måste ta itu, och då brukar jag 
skriva en liten lista, ringa och att om man nu ska träffa vissa bekanta, och att jag liksom 
avverkar det” (nr.8) 

 
Närstående skapar förutsättningar för vila 
Alla utom en av deltagarna var pensionärer och såg inga egentliga hinder för att vila så 
mycket som behövdes. Ingen hindrade dem från att vila och närstående skapade 
förutsättningar för vila genom att göra det mesta av hushållssysslorna. Närstående hade 
med tiden automatiskt tagit över uppgifter som tidigare gjorts av den som var sjuk. 

“..det är väl så att min hustru tar på sig mycket mer nu än tidigare då va, så klart, hon 
är pigg och rask.” (nr.1) 

Ingen av personerna uttryckte att de hade krav på sig att orka mer eller göra mer i 
hemmet. Däremot tyckte sig någon förstå att det kanske inte var så roligt för sambon så 
som det blivit. 
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”hon säger inget heller men jag förstår ju på henne att hon inte tycker att det är så 
jävla roligt heller då, att jag inte liksom inte orkar…..det känns ju lite jobbigt 
naturligtvis då, man vill ju men kroppen orkar ju bara inte med.” (nr.6) 

För dem som inte bodde tillsammans med någon kunde dock tröttheten och behovet av 
vila leda till att hushållsarbetet periodvis blev eftersatt och sågs som en börda. Det 
kunde innebära att när kraften inte räckte till att laga mat fick det bli smörgåsar under en 
period. 

“är du trött och känner dig dålig så blir det jävligt dålig mat. Då gör du det enklaste 
och då gör du smörgåsar. Hm.” (nr.3) 

 
Att ha kontakt med sjukvården 
Ingen av de intervjuade hade fått information från sjukvården om fatigue. De flesta hade 
dessutom ingen regelbunden kontakt med någon läkare eller KOL-sjuksköterska. En 
person som gick på regelbundna besök visste att han skulle må bättre om han byggde 
upp konditionen men inte att det också skulle kunna påverka tröttheten. 

“jo hon (menar KOL-sjuksköterskan) säger till mig ut och gå, jaja det är hon på mig 
jämt att jag ska promenera och försöka hålla igång va, och jag försöker väl litegrann 
men jag är ingen hejare på det va.” (nr.1) 

De som inte upplevde så mycket trötthet saknade inte, eller tyckte sig inte ha behov av 
att få information. Medan andra menade att det var ju svårt att veta om de ville ha mer 
information om fatigue eftersom de egentligen inte reflekterat över det som ett eget 
symtom. Om KOL upplevdes som begränsande i vardagen var det mer generella råd om 
sjukdomen, hjälp och stöd med att sluta röka och information om mediciner som 
önskades. 

 
DISKUSSION 
Diskussionen presenteras i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Resultatet 
diskuteras inledningsvis utifrån hur det presenterades utifrån livsvärldsexistentialerna 
och avslutas med reflektioner om samsjuklighetens betydelse och sjukvården resurser.  
 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa betydelsen av vila och återhämtning hos personer med 
medelsvår KOL som upplever fatigue. För att få ökad kunskap om vilans betydelse 
sökte vi artiklar och litteratur i ämnet vilket var svårt då vi inte kunde finna så mycket 
tidigare forskning. Vi har utgått från en kvalitativ forskningsintervju då vi velat förstå 
och utveckla mening från andra personers levda erfarenheter (Kvale & Brinkmann 
2009, s. 17). Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun passade vårt syfte bra då den 
försöker se vardagsvärlden utifrån undersökningspersonens perspektiv och utveckla 
teman (Kvale & Brinkmann 2009, s. 17). 
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Vårt arbete började med att identifiera alla de personer med medelsvår KOL och 
upplevde fatigue via formuläret FACIT. Intervjugruppen bestod av nio personer vilket 
vi upplevde som tillräckligt många för undersökningens syfte. Enligt Kvale & 
Brinkman (2009, s. 129) är det svårt att göra djupare tolkningar av intervjuerna om 
materialet är för stort. En intervju gjordes enligt önskemål i deltagarens hem. Det var 
också den enda intervjun där båda författarna var med, av resterande åtta intervjuer 
gjordes fyra vardera. Vid intervjun i hemmet informerade vi deltagaren vem av oss som 
höll i intervjun. Intervjun som gjordes i hemmet var den som tog längst tid då 
deltagaren hade mycket att berätta om fenomenet och att platsen i det egna hemmet 
skapade trygghet. Möjligheten att få inblick i deltagarens hemmiljö upplevdes berikande 
för helhetsförståelsen. Att få komma till någons hem ger en bra bild av hur personens 
vardagliga liv se ut, det förtydligar även patientens berättelse. 
 
Intervjuerna börjades med att informanterna ombads att berätta om hur det var när de 
fick sin diagnos KOL och om de hade någon kontakt med sjukvården för sin KOL, detta 
för att få ett naturligt samtal innan vi kom till huvudfrågan. Därefter frågade vi vad de 
visste om fatigue och klargjorde begreppet kort för att leda in dem mot huvudfrågan. 
Den öppna inledningsfrågan var; “Berätta om vad vila och återhämtning betyder för dig 
utifrån din situation och vardag”. Till vårt stöd hade vi en intervjuguide med förslag på 
frågor för att täcka in området. Guiden hjälpte oss att hålla fokus och belysa ämnet från 
olika håll. Fatigue var ett obekant begrepp för deltagarna och frågorna i guiden hjälpte 
deltagarna att reflektera över ämnet. Enligt (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43) kan en 
intervjuguide förtydliga och få deltagarna att utveckla sina svar. Eftersom intervjuerna 
inte gjordes tillsammans var guiden också ett stöd att samma frågor belystes. 
 
En forskningsintervju ska inte vara ett terapeutiskt samtal utan ska leda till 
kunskapsproduktion enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 57). Vid flera av 
intervjutillfällena delade deltagarna med sig av sin livsvärld och gav oss en förståelse 
hur svår situationen var för dem. Att veta att de inte hade någon stöttning från 
sjukvården kändes svårt då vi varken kunde åtgärda eller föra vidare den information vi 
hade fått. Kvale och Brinkmann (2009, s. 47) bekräftar att det mellanmänskliga mötet 
vid intervju kan bygga upp förtroende och även ge en positiv och berikande timma för 
deltagaren som kan få nya insikter om sin livssituation. Men det kan också leda till en 
förändrad självuppfattning som väcker tankar och funderingar (Kvale & Brinkmann 
2009, s. 90). Efter intervjun hade flera av deltagarna frågor om sin sjukdom och hälsa 
som hade relation till det vi samtalat om under intervjun. När bandspelaren stängts av 
fanns det möjlighet att diskutera deras frågor, vilket gav oss tillfälle att ge något 
tillbaka. 
 
Från början planerade vi att arbeta utefter en kvalitativ innehållsanalys som metod för 
resultatanalysen. Efter genomläsning av intervjuerna och vid diskussion med vår 
handledare kom vi fram till att i berättelserna fanns innebörder och erfarenheter om hur 
fatigue, vila och återhämtning påverkade personernas livsvärld. Detta ledde oss in på att 
utgå från en fenomenologisk ansats för att beskriva en företeelse som är en del av den 
studerade gruppens livsvärld. En beskrivande innebördanalys gav oss möjlighet att 
bearbeta data på ett sätt som ökar förståelsen att se det som finns “bakom eller mellan 
orden” och som finns outtalat i en berättelse (Dahlberg 2014, s.116). Meningsbärande 
enheter togs fram gemensamt från alla intervjuer och där ur sökte vi innebörder och 
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mönster. För att underlätta förståelsen av komplexiteten i fenomenet valde vi att utgå 
från van Manens fyra livsvärldsexistentialerna som struktur för att beskriva fenomenet 
(van Manen 1997, s. 101). Vårt val att använda de fyra livsvärldsexistentialerna levd 
kropp, levd plats, levd tid och levda relationer som guide när vi kategoriserade vårt 
intervjumaterial underlättade och hjälpte oss i arbetet att strukturera berättelsernas 
innebörder. Vi upplevde att det i vissa fall inte var helt självklart att dela in materialet 
under teman då vi såg att ett subtema, till exempel naturen, kunde ha flera innebörder i 
personens livsvärld. Genom att gå tillbaka till intervjumaterialet som helhet och 
diskutera texterna kom vi fram till vilka subteman som skulle sorteras under respektive 
tema. En beskrivande innebördanalys gav oss möjlighet att bearbeta data på ett sätt som 
ökar förståelsen att se det som finns “bakom eller mellan orden” och som finns outtalat i 
en berättelse (Dahlberg 2014, s.116).  
 
Vårt urval var relativt litet och det gjorde att alla som uppfyllde inklusionskriterierna 
tillfrågades om att delta i studien.  Genom att personer från en epidemiologisk studie 
med brett upptagningsområde deltar finns möjligheten att de representerar ett tvärsnitt 
av befolkningen med KOL, vilket vi anser stärker trovärdigheten och överförbarheten 
av resultatet.  Deltagarna är inga patienter i den mening att ha sökt vård utan har varit på 
KRC som frivilliga forskningspersoner. Tidigare erfarenhet att vara med i 
studiesammanhang kan ha påverkat dem till att tacka ja eller nej till att var med i vår 
studie. Majoriteten av deltagarna, sex stycken, hade även andra sjukdomar än KOL som 
skulle kunna ha större inverkan på tröttheten och behovet att vila än KOL. Forskning 
visar på att samsjuklighet är vanligt hos personer med KOL och därför tror vi att vårt 
urval var representativt. Resultatets trovärdighet stärks av autentiska citat från alla 
deltagare (Elo & Kyngäs 2007). 
 

Resultatdiskussion   
Denna studie visar att för personer med medelsvår KOL som upplever fatigue har vila 
och återhämtning betydelse. Vilan har flera dimensioner, den kan vara tvingande men 
också frivillig och läkande vilket påverkar livsvärlden på olika sätt. Sjukdomen medför 
att kroppen kräver vila och det dagliga livet anpassas efter kroppens förmåga. Behovet 
av vila varierar och samsjuklighet har stor betydelse för hur stor trötthet personen 
upplever. Resultatet belyser att deltagarna använde olika sätt att vila eller hämta kraft. 
Vila var något de gjorde då de kände sig trötta i kroppen, behövde koppla av, hade värk 
eller då tiden var långsam. När de hämtade kraft var det ofta i samband med något som 
de tyckte om att göra och var energigivande. 
 

Strategier som ger kontroll och möjligheter 
Det är genom kroppen vi möter och upplever andra och världen (van Manen 1999, s. 
102). Resultatet visar att när kroppen sätter begränsningar på grund av fatigue hindrar 
det personen från att vara aktiv. Personen tvingas till vila för att orka med vardagen. 
Vilan består av allt från enstaka pauser när man går i uppförsbacke till dagar av 
isolering i hemmet när tröttheten blir för överväldigande. Redan vid medelsvår KOL 
kan fysiska begränsningar ses jämfört med personer med normal lungfunktion och det 
första tecknet kan vara att gårelaterade aktiviteter undviks (Watz, Waschki, Meyer & 
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Magnussen 2009). Promenaderna är också långsammare och tidsmässigt kortare (Pitta, 
Troosters, Spruit, Probst, Decramer & Gosselink 2005). 
 
För att underlätta för kroppen använde sig deltagarna av olika strategier för att spara på 
krafterna. Underlätta, undvika och dela upp aktiviteter över tid var strategier som också 
innebar att ambitionsnivån sänktes. Att skriva listor som kunde bockas av och ge ro när 
allt var gjort var ytterligare en strategi som användes. Asp (2002) menar att människor 
behöver lära sig att anpassa sig till förändringar. Genom att aktivt planera för vila får 
man kontroll över sin situation, användbara strategier kan vara att skriva listor. Det är 
viktigt att finna strategier som kan optimera vilan, det handlar om att lära sig leva efter 
nya förutsättningar och få kontroll över situationen. Liknande resultat som vårt visar 
Cooney, Mee, Casey, Murphy, Kirwan, Burke, Conway, Healy, Mooney, Murphy och 
the Prince team (2013) i en studie där personer med KOL som upplevde fatigue 
anpassade sig till ett mer långsamt liv genom att dela upp uppgifter eller helt och hållet 
avstå från att t.ex. gå ut på promenader. En strategi var också att personerna undvek 
stress eftersom de visste att det triggade fatigue. Kapella et al. (2006) menar att om 
personen upplever dyspné kan det medföra obehag och rädsla under fysisk aktivitet. Det 
kan leda till att fysisk aktivitet undviks vilket ger än mer påtaglig fatigue.  
 
Fysisk aktivitet var både energitömmande och energigivande visade resultatet. Fysisk 
aktivitet är den viktigaste faktorn för att kunna hantera fatigue (Stridsman, Lindberg & 
Skär, 2013). Fysisk aktivitet påverkade också hur behovet av vila hanterades. De som 
rutinmässigt rörde på sig genom promenader och även tidigare hade haft det som en 
vana upplevde det som ett mer effektivt sätt att bli pigg på än att ligga och vila. 
Deltagarna beskrev att de mådde bra av att röra på sig men hade inte reflekterat över att 
det kunde verka läkande och förebyggande mot trötthet. De som ville men inte längre 
tyckte sig kunna motionera på grund av annan sjukdom eller värk uttryckte att det var 
något som de verkligen saknade. Det ofrivilliga stillasittandet gjorde dem nedstämda. 
Arne et al. (2011) visar på att personer med KOL upplevde att de hade bättre hälsa och 
livskvalitet om de var fysiskt aktiva. Ju mer fysiskt aktiva de var desto högre rankade de 
sin livskvalitet. Det framkom även att mindre mängd fysisk aktivitet var bättre än ett 
helt stillasittande liv. Av studiens resultat framgår också att det inte alltid är den fysiska 
begränsningen som hindrar från fysisk aktivitet. Oförmågan att uppbåda den mentala 
motivationen kan vara minst lika begränsande. I en studie där patienter med KOL ingick 
i ett rehabiliteringsprogram med motion och utbildning kunde en förbättring vid 
generell och fysisk fatigue ses, men det var ingen skillnad när det handlade om 
motivation eller psykisk fatigue (Lewko, Bidgood, Jewell & Garrod, 2014). 
 
Studier visar att personer med KOL rör sig mindre i sitt dagliga liv jämfört med andra 
jämnåriga personer (Pitta et al. 2005). En deltagare i vår studie som hade träning ledd av 
fysioterapeut vågade anstränga sig så att han blev andfådd. Han gjorde det för att få 
bättre kondition och hade inte någon uppfattning om att det skulle kunna hjälpa mot 
hans upplevda trötthet. I Nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL (2014, s. 
29) rekommenderas att personer med nedsatt fysisk kapacitet bör erbjudas kondition 
och styrketräning. Hospes, Bossenbroek, ten Hacken, van Hengel & de Greef (2008) 
använde i sin studie stegräknare som motivationsfaktor vilket resulterade i ökad 
kondition, styrka och välmående. Däremot visade inte studien på att det blev någon 
skillnad för fatigue.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Lewko%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Bidgood%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Jewell%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Garrod%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084060
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Resultatet visar att deltagarna i vår studie som egentligen inte upplevde att de 
besvärades av fatigue hade väl fungerande rutiner för vila. De kunde disponera sin tid 
efter ork och hade anpassat sitt liv till ett lugnare tempo. Flera hade goda vanor med sig 
sedan tidigare i livet och det hade stor betydelse om de kunde fortsätta med dem. Asp 
(2002) skriver om att livsrytmen innebär växlingar mellan icke-vila och vila. 
Förutsättningarna för att hitta en vilorytm finns i livsvärlden. Naturen med sina 
årstidsväxlingar erbjuder en vilorytm, dygnsrytmen erbjuder vila på kvällen och 
veckorytmen innebär vila på helgerna. Sjödin (2013, s. 54) belyser vikten av att finna en 
bra livsrytm för att förstå den regelbundna vilans kraft vilket kan ses som läkande. 
Några av deltagarna i vår studie berättade om hur de hade en väl fungerande rytm på 
dagen med att promenera på morgonen, ta en tupplur på lunchen efter förmiddagens 
bestyr för att därefter bli piggare och orka med resten av dagen. En god nattsömn ansågs 
värdefull och några ville inte förstöra den genom att sova på dagen. Kapella et al. 
(2006) menar att fatigue som är kopplad till KOL är vanligare på eftermiddagarna och 
det kan lindras av vila eller sömn gärna i ett svalt rum. För deltagare i vår studie innebar 
höst och vinter att de stannade inomhus och vilade mer medan de ljusa och varma 
årstiderna inte krävde lika mycket vila då de kunde vara ute. Asp & Ekstedt (2009, s. 
437) betonar vikten av att vistas ute i dagsljus minst en halv timme om dagen vilket kan 
motverka sömnighet och trötthet på dagen. Stridsman, Zingmark, Lindberg & Skär 
(2014) beskriver att frisk luft underlättar och ger ökat välbefinnande.  
 
Hemmet innebär en familjär och välbekant miljö, det är bekvämt och tryggt att vara 
omgiven av sina egna saker vilket ger ett välbefinnande (Galvin och Todres 2013, s. 
82).  Hemmet är en speciell plats,”Home is where we can be what we are” (van Manen 
1999, s. 102). Resultatet visar att hemmet upplevs som en kravlös plats och har en stor 
betydelse för vila och möjligheten att koppla av. Hemmet är en plats för lugn och ro och 
där finns favoritplatserna som underlättar vila; de olika rummen, sängen, soffan, fåtöljen 
och balkongen. Det är en trygg plats att dra sig undan på, det finns inga hinder för att 
vara sig själv eller göra vad man vill. Här finns det som har betydelse för avkoppling 
som TV, radio, dator, tidningar, broderiet etc. I sitt eget hem ges möjligheten att välja 
om man vill ha aktivitet eller vila. Sjödin (2013, ss. 14-16) skriver om sofflocketsteorin 
där soffan står för en trygg plats i hemmet. Soffan är en plats för avkoppling, här kan 
man sjunka ihop och slappna av. Soffan finns där när man är orolig eller då man mår 
bra. Det händer något när man ligger där och vilar, man kommer bort ett tag och får en 
paus från det omgivande.  
 
En känsla av välbefinnande kan uppnås då hemmet upplevs som en trygg bas att både 
kunna komma till och lämna för ett tag. Den trygga basen skapar förutsättningar för nya 
horisonter. Välbefinnande uppstår i möjligheten att kunna växla mellan att bara vara 
eller att vara i rörelse mot nya upplevelser (Galvin och Todres 2013, s. 82). I betydelsen 
att hämta kraft visade studiens resultat att miljöombyte kunde ge förnyad energi. Att 
tillfälligt komma till en annan plats innebar ett sätt att komma ifrån vardagen. Det 
framkom också att behovet av vila då inte var lika stort som annars. Vilan blev mer 
frivillig och inte så utmärkande, att ligga på en solsäng vid poolen var det fler som 
gjorde. Vila kan enligt Asp (2002) uppnås genom att komma bort från bekymmer i 
vardagen. Miljöombytet innebär att uppmärksamheten riktas mot annat än det som finns 
i miljön där bekymren uppstår.  
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När en person drabbas av sjukdom krymper dennes livsrum vilket inte bara drabbar 
personen genom att omgivningen krymper utan leder även till minskad frihet (Lassenius 
2012, s. 294). Resultatet i vår studie visar att samvaro med närstående och vänner 
upplevdes både energigivande och vilsamt. Att upprätthålla fritidsintressen eller träffa 
vänner erbjöd gemenskap och gav bekräftelse. Asp (2002) menar att en aktiv samvaro 
kan vara vilsam om man delar gemensamma intressen som är harmoniska och 
lustfyllda. Att delta i aktiviteter som teater, orkesterliv eller scouter gav glädje och 
energi. Galvin och Todres (2013, s. 84) bekräftar att en känsla av välbefinnande ofta 
infinner sig när man är uppslukad i nuet av något som är värdefullt och berikande, som 
sport, trädgårdsarbete eller något utmanande som kräver koncentration. Resultatet visar 
att vilan även kunde vara en stillsam aktivitet som kopplade bort sinnena från det runt 
omkring, som att sitta framför datorn eller brodera. Dahlberg och Segesten (2010, s.71) 
beskriver vila och stillhet som att befria sig från omgivande sinnesintryck vilket kan ge 
avkoppling och man tillåter sig att bara vara i tiden utan krav. Oro och vardagens krav 
kan för många personer kopplas bort om man har något för händerna vilket upplevs 
rogivande. 
 

Samsjuklighetens betydelse 
Samsjuklighet visade sig i ha stor betydelse för behovet att vila. De som endast hade 
medelsvår KOL och inga fler sjukdomar upplevde egentligen inte att de besvärades av 
fatigue i sin vardag. Tröttheten som de kände tyckte de var normal, till exempel att 
känna sig dåsig efter lunchen eller att vara i behov av vila efter en ansträngande dag. 
Om KOL däremot samexisterade med andra sjukdomar som hjärtproblem, cancer, värk i 
ryggen, höften eller benen blev upplevelsen av fatigue genast påtaglig.  Jämfört med 
dem som inte hade andra sjukdomar än KOL vilade de oftare och längre tid. Tröskeln 
var högre för att företa sig uppgifter som att ringa vänner, gå ut på promenad eller laga 
mat. Trots medicinsk behandling upplevde de ändå subjektiva symtom som värk, 
trötthet och nedstämdhet. Enligt Janssen, Spruit, Uszko-Lencer, Schols & Wouters 
(2011) är det bara en liten del av personerna med KOL som blivit erbjudna 
symtomlindrande medicin och behandlingar, och av dem som har behandling visar det 
sig inte vara tillräckligt utan patienterna är bara måttligt nöjda. Några av personerna i 
vår studie uttryckte att om de bara kunde bli av med någon av de andra sjukdomarna 
skulle de nog inte ha några större problem att leva med KOL. Binderman et al. (2009) 
beskriver att ha flera symtom samtidigt leder till en negativ nedåtgående spiral där 
symtomen verkar förstärka varandra negativt. Detta begränsar personens funktion både 
fysiskt, psykiskt och psykosocialt och leder till nedsatt välbefinnande. 
 
Deltagarna i vår studie hade alla diagnos på medelsvår KOL men de flesta saknade 
kunskap om hur sjukdomen påverkade dem. Ingen hade hört talas om begreppet fatigue 
eller visste att det kunde vara ett symtom vid långvarig sjukdom. Fatigue har i tidigare 
studier beskrivits som ett osynligt symtom (Kralik et.al 2005; Stridsman, Lindberg & 
Skär 2013). Tröttheten som deltagarna i vår studie upplevde sågs inte som ett eget 
symtom utan relaterades till andra sjukdomar, ålder, ingen lust eller lathet. Enligt 
Hägglund (2007, s.41) kan antydningar och kommentarer som “jag har varit lat i 
veckan” eller “jag bryr mig inte om att delta i föreningslivet nuförtiden” tyda på så väl 
fysisk trötthet som nedstämdhet.  
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Sjukvårdens resurser 
Även den som är sjuk kan göra stora hälsovinster med livsstilsförändringar, hälso- och 
sjukvården bör arbeta hälsofrämjande i större utsträckning än vad som görs idag 
(Socialstyrelsen, 2011). Socialstyrelsens nya rekommendationer för vård vid astma och 
KOL förväntas på kort sikt innebära kostnadsökningar men på längre sikt förväntas man 
uppnå en hållbar utveckling genom att fler personer med KOL diagnostiseras och 
behandlas tidigare i sjukdomsfasen (Socialstyrelsen 2014, s. 42). Socialstyrelsen (2014, 
s. 46) konstaterar att vården av patienter med KOL bör ske i ett interprofessionellt team 
som med fördel kan samordnas av en astma- och KOL- sköterska. Österlund 
Efraimsson, Hillervik & Ehrenbergs (2006) visar på att en sjuksköterskeledd KOL- 
mottagning i primärvården dessutom är kostnadseffektiv. Sjuksköterskor som är 
specialiserade behövs för att planera, utbilda och möta de specifika behov som personer 
med KOL har. Men Zackrisson och Hägglund (2010) visar i sin studie på att 
distriktsköterskan på astma- KOL mottagning ofta känner sig ensam med ett stort 
ansvar i sitt arbete och att samarbetet med andra professioner ofta inte fungerar. Det 
leder till att klara riktlinjer och uppföljning för patientens sviktar. Myndigheten för 
vårdanalys (2014) gav i december 2014 ut en rapport där det framkommer att patienter i 
Sverige jämfört med andra länder upplever en brist i koordinationen av vården.   
 
Österlund Efraimsson et al. (2009) studie visade på att besöket hos KOL-sköterkan ofta 
fokuserar på medicin och fysiska problem medan de psykosociala problemen får mindre 
uppmärksamhet. Tiden används till att ge information och inte till att prata om problem 
i vardagen som sjukdomen påverkar. Vår erfarenhet av primärvården är att tid är en 
bristvara och i en internationellt jämförande undersökning uppger patienter i Sverige att 
den svenska hälso-och sjukvården inte erbjuder tillräckligt med tid för samtal för att 
tillgodose deras behov (Myndigheten för vårdanalys 2014).    
 
I november 2014 utkom en remissversion av de nya Nationella riktlinjerna för vård vid 
astma och KOL (Socialstyrelsen 2014). Fatigue, behovet av vila eller hur det bör 
bemötas inom sjukvården är inte omskrivet i rapporten. Enligt Dahlberg & Segesten 
(2010, s. 159) är det lättare att fokusera på symtom som är objektivt mätbara. Stridsman 
(2013) menar att det är viktigt att det finns olika instrument för att mäta graden av 
fatigue. Trots att alla deltagarna i vår studie hade fyllt i självskattningsskalan FACIT-F 
och skattat sig för att ha fatigue var det flera som inledningsvis inte tyckte att de 
besvärades av trötthet. Under intervjun framkom ändå att tröttheten var en del av deras 
vardag och de beskrev hur de vilade och återhämtade kraft. Liksom Stridsman (2013) 
anser vi att en självskattningsskala som FACIT kan vara ett bra redskap för att 
identifiera fatigue hos personer med medelsvår KOL. Den kan utgöra ett bra underlag 
för samtal om hur fatigue påverkar det dagliga livet och hur behovet av vila och 
återhämtning kan hanteras. Stridsman, Lindberg och Skär (2013) ser i sin studie att det 
inte är ovanligt att personer med KOL undviker att ta upp problemet med trötthet av 
rädsla att inte bli tagna på allvar. Hägglund (2007 s.41) menar att om det ska vara 
möjligt att hjälpa patienten måste upplevelsen av trötthet analyseras noggrant utifrån 
orsaker, karaktär och följder. Stridsman et al. (2014) påtalar att personcentrerad vård 
kan stärka och medvetandegöra olika strategier för individen att hantera fatigue. Till 
exempel att ta tillvara på bra dagar för att nå framtida mål och finna alternativa vägar i 
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det dagliga livet. För att uppnå välbefinnande behöver personer med medelsvår KOL 
lära sig att leva med en livslång sjukdom, lita på sin egen förmåga och ha tillgång till 
vård som de kan lita på.  
 

Slutsats 
Resultatet visar att för personer med medelsvår KOL som upplever fatigue har vila och 
återhämtning betydelse och påverkar deras livsvärld i stort och smått. Samsjuklighet 
ökar symtombördan och det är risk att det blir en negativ spiral av trötthet och 
initiativlöshet som kan vara svår att ta sig ur. Personerna är inte alltid medvetna om att 
tröttheten beror på sjukdom utan den förklaras ofta med ålder, lathet eller att inte ha 
lust. Distriktssköterskan kan medvetandegöra symtom som trötthet och på så sätt kan 
vila få en innebörd. I den personcentrerade vården bör omvårdnad ta avstamp i 
patientens egen berättelse; vad upplevs som det största problemet just nu, vad har 
personen för resurser för att hantera sina symtom? Distriktssköterskan har en viktig roll 
att lyssna och försöka få en bild av patientens livsvärld. I mötet med patienten är tid en 
betydande faktor, både initialt men också för att kunna följa upp och ge fortsatt stöd. 
Distriktssköterskan kan stödja med verktyg som att visa på att strategier, rutiner och 
rytm för vila underlättar i det dagliga livet. Genom att identifiera sina kraftkällor, göra 
det som upplevs roligt, fortsätta med socialt umgänge och aktiviteter som ger kraft 
påverkas välbefinnandet och en nedåtgående spiral kan vändas. 
 
Studien visar att vila har en plats hos personer med medelsvår KOL och fortsatt 
forskning skulle kunna visa på om resurser från KOL -sköterskan i form av stöd, tid och 
uppföljning kan ge personerna ett mer aktivt liv, och om det i så fall skulle påverka 
trötthet och behov av vila. 
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FACIT-Utmattning skala (V4) 

 
Nedan finner Du en lista med uttalanden som andra människor med Din sjukdom tycker är viktiga.  
Var snäll och ange hur väl Du tycker att vart och ett av påståendena passat in på Dig under de 
senaste sju dagarna genom att ringa in en siffra på varje rad. 
 
 

  Inte 
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mycket 
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HI7 Jag är utmattad ..................................................................  
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Jag känner mig svag i hela kroppen .................................  
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An1 Jag känner mig håglös ......................................................  
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An2 Jag känner mig trött ..........................................................  
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An3 Jag har svårt att sätta igång med saker eftersom jag  
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An4 Jag har svårt att få saker färdiga eftersom jag är trött ......  
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An5 Jag har tillräckligt med ork ...............................................  
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An7 Jag kan utföra mina vanliga aktiviteter ............................  
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An8 Jag behöver sova på dagen ...............................................  
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Jag är för trött för att äta ...................................................  
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Jag behöver hjälp med att utföra mina vanliga 
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Det irriterar mig att jag är för trött för att göra  
sådant som jag vill göra ....................................................  
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16 

Jag begränsar mina sociala aktiviteter eftersom jag är 
trött ...................................................................................  
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Swedish 
Copyright 1987, 1997 
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Information och förfrågan om deltagande i studie 

 
Vi är två sjuksköterskor, Anna Merlander och Susanne Svenningsson, som studerar på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot Distriktssköterska, Högskolan 

Borås. Som en avslutande del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av vår tids folksjukdomar och med 

den kommer flera symtom där bland annat ökad trötthet (fatigue) kan vara ett av 

symtomen. Vi vill med vår studie få en ökad förståelse för betydelsen av vila och 

återhämtning hos personer med KOL. Du har tidigare deltagit i en befolkningsstudie, 

“West Sweden Asthma Study” på Krefting Research Centre, Göteborgs Universitet, där 

en av oss arbetar. Vi frågar Dig om Du vill delta i vår studie eftersom det i svaren på ett 

frågeformulär du besvarat framkommit att Du upplever symtom av trötthet. Vi vill 

intervjua dig om Dina erfarenheter av fatigue (trötthet) och betydelsen av vila och 

återhämtning i ditt dagliga liv. Dina erfarenheter kan hjälpa distriktssköterskan i mötet 

med andra personer som har KOL till att få ett ökat välbefinnande i det dagliga livet.  

Om du vill delta kommer du att intervjuas under ca 30-60 minuter på en plats vi 

tillsammans kommer överens om. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut 

ordagrant i text för att därefter analyseras av oss. Materialet avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt, det du säger kommer inte att kunna förknippas med dig när 

studiens resultat redovisas. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan någon 

förklaring. Väljer du att avbryta kommer all eventuell insamlad data där du medverkat 

förstöras. 
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Inom en vecka efter att du fått det här brevet kommer vi kontakta dig per telefon för att 

fråga om du vill delta. Du får självklart kontakta någon av oss innan dess om du har 

frågor. 

Hälsningar 

 

Anna Merlander                                                 Susanne Svenningsson 

Leg. Sjuksköterska.                                             Leg.Sjuksköterska.                          
Telefon: 031 786 67 09                                      Telefon: 031 786 67 09 
merlander2@yahoo.se                                        susanne.svenningsson@gmail.com     

                                                                                                                                

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare:  
                                                      

Isabell Fridh 

Leg. Sjuksköterska, lektor. 
Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 
Telefon: 033 435 45 90 
isabell.fridh@hb.se 
 

Samtycke till deltagande i studien om betydelsen av vila och 
återhämtning hos personer med KOL. 
Jag har informerats muntligt och skriftligt om ovanstående studie och fått svar på 

eventuella frågor. Jag är intresserad av att bli intervjuad och delge mina erfarenheter om 

trötthet (fatigue), och betydelsen av vila och återhämtning vid kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL). Mitt deltagande är helt frivilligt och jag är medveten om att jag 

när som helst kan avbryta mitt deltagande utan närmare förklaring.  

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

Datum:_______________________________________________ 

 
Deltagarens namnteckning: _______________________________ 

 
Namnförtydligande:_____________________________________

mailto:isabell.fridh@hb.se
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Ansvarig forskares godkännande av datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor, Anna Merlander och Susanne Svenningsson, som studerar på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot Distriktssköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en avslutande del i utbildningen gör vi ett examensarbete på 

avancerad nivå. 

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi vill med vår studie undersöka 

hur personer med lindrig och måttlig KOL erfar fatigue och betydelsen av vila och 

återhämtning i det dagliga livet. 

Vi har som avsikt att intervjua 8-10 personer, både män och kvinnor med diagnos KOL 

som deltagit i “West Sweden Asthma Study” och som nu också ingår i ”West Sweden 

COPD study”, Krefting Research Centre, Göteborgs Universitet. Urvalet kommer göras 

bland deltagare med medelsvår KOL och som uppgett att de har symtom på fatigue. 

Tänkta deltagare kommer tillfrågas via brev och uppföljande telefonsamtal om de vill 

delta i vår studie. Intervjuerna är planerade till hösten 2014, under v 40 – 43 och ske på 

en plats vi kommer överens om med informanterna. Tidsåtgången beräknas till mellan 

30 och 60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan analyseras.  

Information om studien kommer ges både skriftligt och muntligt, det kommer finnas tid 

och möjlighet för frågor innan informerat samtycke signeras. Deltagandet i studien är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 

konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 
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Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare 

 
Hälsningar 
 
Anna Merlander                                           Susanne Svenningsson  
Leg. Sjuksköterska                                         Leg. Sjuksköterska.     
merlander2@yahoo.se                         
 susanne.svenningsson@gmail.com          
telefonnummer; 0737 10 75 79                      telefonnummer; 0763 50 20 38 
 

 

Handledare: 

Isabell Fridh 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
telefonnummer: 033 435 45 90 
isabell.fridh@hb.se 
 
 

Godkännande av ansvarig forskare 
Undertecknad ger härmed sitt godkännande till att Anna Merlander och Susanne 
Svenningsson genomför datainsamling inom ramen för vad ovan beskrivits.   
 

_______________ ________________________________________________ 
Ort Datum                       Namn 
 

mailto:isabell.fridh@hb.se
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Intervjuguide Vila och Återhämtning 
 
Syfte: beskriva betydelsen av vila och återhämtning för personer med medelsvår KOL 
som upplever fatigue 
 
Inledningsfråga: Berätta om vad vila betyder för dig utifrån din situation och vardag. 
 
Stödfrågor  
Berätta vad du gör för att känna vila? 
Vad är det som gör att du behöver vila 
Berätta på vilket sätt du vilar. Ge exempel på vad du gör.  
Vad behövs från omgivningen för att du ska känna möjlighet till att vila? 
Berätta om vad du gör när du känner dig trött och slut i kroppen 
Vad är viktigt att göra för dig en sådan dag? 
Berätta vad avkoppling är för dig 
 
Berätta vad som är påfrestningar/ansträngningar i din vardag och hur du gör för att orka 
med det. 
Berätta hur du gör för att undvika det som stör och irriterar i din vardag. 
Berätta hur du tar dig tid för återhämtning/vila.  
Berätta om svårigheter i och med ditt behov av att få vila/återhämta dig. 
Berätta hur du gör för att vila och återhämta dig 
Berätta hur du gör för att känna stillhet/vila när du känner dig trött 
Berätta hur du gör för att koppla av (och få lugn och ro). Ge exempel. 
Berätta om hur du återhämtar kraft för att orka? Gör du något speciellt? 
Kan du tydliggöra vad det är som just det ger dig kraft och ork? 
 
Vila kan innebära mycket förutom att ligga ner och vila: 
Berätta om intressen som du har som ger dig vila/ återhämtning 
 
Råd och Information: 
Berätta vilka råd du har fått av vårdpersonal om vila och återhämtning. 
Berätta vilken information du önskar från vårdpersonal angående vila och återhämtning 
utifrån din situation. 
 
Har du något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
 
 
Följdfrågor 
Kan du utveckla det? 
Du säger…. 
Kan du förtydliga hur du menar? 
Vad tänker du på? 
Berätta mer 
Är det något annat du vill säga? 
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