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Abstrakt 

Fatigue är ett vanligt tillstånd hos personer som lever med HIV och 

är ett tillstånd som ofta ger funktionsnedsättningar som minnes- 

och koncentrationssvårigheter. Syftet med denna litteraturstudie var 

att beskriva upplevelsen av fatigue hos personer som lever med 

HIV. Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys analyserades 10 

vetenskapliga artiklar och detta resulterade i tre slutkategorier; Att 

kroppen och hela livet påverkas, Att söka förklaring och Att hitta 

strategier för att hantera. Studien visade att fatigue upplevdes som 

något som påverkade människan både psykiskt och fysiskt och en 

konstant närvarande trötthet. Personer beskrev även att de upplevde 

oro och rädsla över sin fatigue. Dessa känslor handlade för vissa 

om att inte veta hur de skulle hantera sin fatigue eller att den skulle 

vara synlig för andra. För att kunna se till varje individs upplevelser 

och utifrån personens berättelse kunna tillgodose dennes behov på 

bästa sätt behövs en ökad förståelse hos sjuksköterskor när det 

gäller upplevelser av fatigue hos personer som lever med HIV. 

 

Nyckelord: HIV, upplevelse, fatigue, strategier, kvalitativ 

innehållsanalys 

  



1 

 

Fatigue är ett vanligt symtom vid kroniska och långvariga sjukdomar och Kralik, Telford, 

Price och Koch (2005) menar att personer som lever med sjukdom ständigt är i en psykisk och 

fysisk kamp med sjukdomen och detta kan leda till fatigue. Fatigue definieras som ett kroniskt 

tillstånd där tröttheten påverkar hela kroppen (Ream & Richardson, 1996) och är ett tillstånd 

som inte försvinner trots sömn eller vila till skillnad från trötthet (Kralik et al., 2005). I en 

studie (Corless et al., 2002) förknippade deltagarna fatigue med utmattning, trötthet, svaghet 

och förlust av energi och samma studie kom även fram till att fatigue kan leda till depression. 

Fatigue beskrevs i en annan studie (Sullivan, Pedersen, Jacks & Evengård, 2005) som ett 

tillstånd som ofta ger betydliga funktionsnedsättningar och de vanligaste symtomen som 

beskrevs var otillräcklig sömn, minnes- och koncentrationssvårigheter och muskelvärk. Idag 

finns det även ett tillstånd som heter Kroniskt Trötthetssyndrom eller Myalgisk 

encefalomyelit och skillnaden är att fatigue då inte kan förklaras av någon bakomliggande 

sjukdom som exempelvis HIV (Afari & Buchwald, 2003). 

 

Att leva med sjukdom innebär en förändring av vardagen och livet och utmärks ofta av att 

livet till stor del anpassas efter sjukdomen. Att leva med sjukdom kännetecknas också ofta av 

att inte ha ork att göra saker trots att viljan finns (Söderberg & Lundman, 2001). Toombs 

(1993, s. 33, 63) beskriver att kroppen vid sjukdom kan upplevas som främmande då den inte 

längre fungerar som förr. Vid sjukdom kan vardagliga saker inte längre tas för givet utan kan 

istället bli ett hinder för kroppen. Saker som att koka kaffe på morgonen eller att gå i trappor 

som gjordes automatiskt innan kräver många gånger mer energi och ansträngning vid 

sjukdom (1993, s. 63).  

 

Personer som lever med en kronisk sjukdom kan uppleva att de inte längre kan förutse något i 

livet och osäkerheten som finns i och med sjukdomen kan ta lång tid att acceptera. Många 

upplever också att de inte längre har några långsiktiga planer för framtiden utan de försöker 

istället fokusera på nutid. Osäkerheten kan även påverka deras självuppfattning och 

relationerna till människor i deras närhet. För att försöka acceptera osäkerheten och för att 

kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots eventuella symtom är det vanligt att använda 

sig av olika strategier (Neville, 2003).  

 

Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som påverkar människans immunsystem 

genom att tränga in i olika celler och ersätta dess arvsmassa för att sedan reproducera sig ökad 

i mängd (Petroll, Hare & Pinkerton, 2008). Viruset binder framförallt till så kallade t-celler, 
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dessa celler kontrollerar immunsystemet och när viruset binder till dem förstörs de och 

immunsystemet blir försvagat. Personer med infektionen blir då lättare sjuka av ibland helt 

ofarliga mikroorganismer (Storey & Jordan, 2008). Uppskattningsvis lever 33 miljoner 

människor världen över med infektionen och ungefär 2.5 miljoner nya människor smittas av 

infektionen varje år. HIV smittar via blod och kroppsvätskor och den vanligaste orsaken till 

smittspridning är sexuellt umgänge. Att dela på kanyler vid intravenös injicering av droger är 

också en relativt vanlig smittorsak (Petroll et al., 2008). Än så länge finns det inget botemedel 

mot HIV men däremot genomgår många personer med HIV en så kallad AntiRetroviral 

Terapi (ART). ART blockerar viruset på olika sätt beroende på vald medicin, ett sätt är att 

förhindra virusets DNA-spridning till människans DNA. Om HIV inte längre kan bromsas 

med den AntiRetrovirala Terapin eller om HIV fortlöper obehandlad kan immunförsvaret 

brytas ned så kraftigt att personen som är infekterad av HIV-viruset utvecklar AIDS, 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (Petroll et al., 2008).  

 

Att få diagnosen HIV innebär stora förändringar i livet. En känsla av förlust i samband med 

sjukdomen är vanligt och beskrivs bland annat som att förlora livsglädjen, att förlora det 

bekymmersfria livet, att förlora sexualiteten och självrespekten (Kylmä, Vehviläinen-

Julkunen & Lähdevirta, 2001). Förlust är en av de svåraste känslorna att handskas med vid en 

HIV-infektion. Att leva med HIV innebär även att bli starkare som person, att lära sig se livet 

ur ett annat perspektiv och uppskatta livet på ett annat sätt. HIV innebär också att inte veta hur 

det framtida livet kommer att se ut. Att veta att döden kommer upplevs annorlunda vid en 

HIV-infektion än annars och att inte veta hur sjukdomen kommer att fortskrida är ofta ett stort 

orosmoment (Kylmä et al., 2001).  

 

Fatigue är vanligare hos personer som lever med HIV än hos personer som lever utan 

sjukdomen (Barroso et al., 2010) och i en studie (Harmon, Barroso, Pence, Leserman och 

Salahuddin, 2008) visade det sig att nästan alla (88.1 %) deltagarna med HIV upplevde 

fatigue. Då fatigue är ett dominerande problem hos människor med HIV är det viktigt att 

sjuksköterskor har en förförståelse för hur fatigue påverkar dessa människor i syfte att ge stöd 

och hjälp till dem.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av fatigue hos personer som lever med 

HIV.  
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Metod  

Litteratursökning 

Innan litteratursökningen gjordes en så kallad pilotsökning. Detta utfördes för att få en 

överblick över studier inom området. En pilotsökning är enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006, s. 56) ett sätt att strukturera upp och välja ut kriterier som är lämpliga för 

problemområdet och sökningen. När sökningen av vetenskapliga artiklar till analysen gjordes 

användes databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo. Sökningen begränsades till artiklar 

som var Peer- Reviewed, vilket enligt Polit och Beck (2008, s. 760) innebär att artiklarna 

blivit kritiskt granskade innan publicering.  

 

Vid litteratursökningarna användes de olika databasernas thesaurer. Willman et al. (2006, s. 

63) skriver att thesaurus är en benämning för databasernas uppslagsverk där hjälp kan fås att 

hitta relevanta sökord. MesH-termer användes i PubMed och i CINAHL användes CINAHL-

Headings (CH). Databasernas olika thesaurus-sökord användes och det söktes även som 

fritext. Sökorden var: HIV, HIV infections, HIV-infected patients, Human Immunodeficiency 

Virus, Fatigue, Experience, Qualitative Research, Qualitative Studies och Qualitative.  

Inklusions- och exklusionskriterier har också använts och dessa används enligt Polit och Beck 

(2008, s. 338) för att specificera vad som ska och inte ska ingå i studien, exempelvis ålder och 

kön. Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle handla om människor som 

lever med fatigue och HIV och att artiklarna skulle vara kvalitativa. Exklusionskriterier var 

barn då det var upplevelsen av fatigue ur vuxna människors perspektiv som skulle beskrivas. 

En manuell sökning gjordes även i tidskrifter och i artiklars referenslistor för att inte gå miste 

om relevanta artiklar. Sökningen resulterade i totalt sex artiklar från de olika databaserna och 

fyra artiklar genom manuell sökning, se tabell 1. 
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Tabell 1: Översikt av litteratursökning     

CHINAL: 2011 01 19 

Sök nr: *   Sökord:   Antal träffar: Antal valda: 

1 FT  HIV  41379   

2 CH  HIV-Infected Patients  5806   

3 CH  HIV Infections 27884   

4 CH  Human Immunodeficiency Virus 6439   

5 FT  Fatigue  12859   

6 FT  Experience  10708   

7 CH  Qualitative studies 33880   

8   2 OR 3 OR 4 32371   

9    8 AND 5 AND 7 12  3 

10   9 AND 5 AND 6 25  1 

                

PubMed: 2011 01 20             

1 MSH  HIV  68267   

2 MSH  Fatigue  16001   

3 MSH  Qualitative research 9858   

4 FT  Experience  352653   

5 MSH  HIV infections 201111   

6 FT  Qualitative  93361   

7   2 AND 5 AND 6 16  1 

                

PsycInfo: 2011 01 21             

1 FT   HIV   44464     

2 FT  Fatigue  21433   

3 FT  Qualitative research 37796   

4 FT  Experience  280149   

5   1 AND 2 AND 3 AND 4 159  1 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL-Headings i databasen CINAHL, FT –fritext. 

 

Kvalitetsgranskning 

Efter litteratursökningen kvalitetsgranskades artiklarna som eventuellt skulle användas i 

dataanalysen. Att kritiskt granska artiklar innebär att vara objektiv och att hitta studiernas 

styrkor och svagheter (Polit & Beck, 2008, s. 123). Vid kvalitetsgranskningen användes 

bilaga H från Willman et al. (2006, s. 156) som är ett protokoll med olika kriterier att utgå 

från. Vid kvalitetsgranskningen, beroende på vilken typ av studie, granskades det bland annat 

om syftet var tydligt, om de haft ett etiskt resonemang, om urvalet varit strategiskt och 

relevant, om metoden var tydligt beskriven och om resultatet var logiskt och begripligt. När 

studier som analyserats med hjälp av Grounded Theory granskades, granskades det om 

genererades teori och om det rådde data- och analysmättnad. Vid kvalitetsgranskningen 
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upprättades ett poängsystem enligt Willman et al. (2006, s. 96) där ett positivt svar gav ett 

poäng och ett negativt svar gav noll poäng. Utifrån detta poängsystem räknades sedan den 

totala summan för varje artikel och omvandlades till procent. Som maxpoäng kunde studierna 

få 11 poäng och 14 poäng för studien med analysmetoden Grounded Theory. Endast artiklar 

som uppnådde medel eller hög kvalitet användes. Medel kvalitet fick studien om den hade 70-

79 % och hög kvalitet fick studien om den hade 80-100 % . Åtta av artiklarna som användes 

fick hög kvalitet och två av studierna fick medel kvalitet, se tabell 2.  

 

Tabell 2: Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10) 
Författare/år Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling/ 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Låg, medel, 

hög) 
Bedell, G. 

(1999) 

Kvalitativ 8 män i USA Intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna 

försökte hitta en 

balans i livet 

genom att 

använda sig av 

olika strategier 

för att fungera 

trots fatigue. 

 

Hög 

Bunch, E. H. 

(2004) 

Kvalitativ 17 män och 3 

kvinnor i 

Norge 

 

Frågeformulär. 

Innehållsanalys 

Deltagarna 

försökte hitta 

strategier för att 

hantera sin 

fatigue. 

 

Hög 

 

 

Crossley, L. M 

(1998) 

Kvalitativ 4 kvinnor i 

England 

Intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Deltagarna 

upplevde att det 

var viktigt att 

försöka leva så 

normalt som 

möjligt trots 

HIV-infektionen. 

 

 

Medel 

Jenkin, P., 

Koch, T., & 

Kralik, D. 

(2006) 

Kvalitativ 13 män och 2 

kvinnor i 

Australien 

Intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Fatigue var en 

upplevelse som 

var osynlig för 

andra. 

Omgivningen 

hade svårt att 

förstå deras 

fatigue. 

Hög 

 

O'Brien, K. K., 

Bayoumi, A. 

M., Davis, A. 

M., Young, N. 

L., &Strike, C. 

(2009) 

 

Kvalitativ 

 

12 män och 11 

kvinnor i 

Kanada 

 

Intervjuer och 

diskussioner.  

Grounded theory 

 

Fatigue 

upplevdes ibland 

tillsammans med 

andra faktorer 

som ett hinder i 

vardagen. 

 

Hög 
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Tabell 2: Forts. (n=10) 
Robinson, L., & 

Rempel, H. 

(2006) 

Kvalitativ/ 20 män i USA Intervjuer, 

checklistor och 

frågeformulär. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna 

använde droger 

för att minska 

symtomen av sin 

HIV-infektion. 

 

Medel 

Rose, L., Pugh, 

L. C., Lears, K., 

& Gordon, D. 

L. (1998) 

Kvalitativ 5 män och 5 

kvinnor  i USA 

Intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna 

upplevde olika 

grad av fatigue 

och detta fick 

dem att reflektera 

över sitt 

hälsotillstånd och 

sin livsstil och ta 

till åtgärder för 

att hantera 

fatigue. 

 

Hög 

Siegel, K., 

Brown-Bradley, 

C. J., & Lekas, 

H-M. (2004) 

Kvalitativ 33 män och 16 

kvinnor i USA 

Intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna 

använde sig av 

olika strategier 

för att hantera sin 

fatigue som 

exempelvis att 

prioritera sig 

själv, att vila och 

att planera 

dagarna för att 

orka. 

 

Hög 

Siegel, K., 

Bradley, C. J., 

& Lekas, H-M. 

(2004) 

Kvalitativ 33 män och 16 

kvinnor i USA 

Intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna 

upplevde att 

fatigue var ett 

bevis på att de 

levde med HIV 

men de trodde 

också att det 

kunde bero på 

orsaker som 

medicinering och 

ålder. 

Hög 

 

 

 

 

Webel, A. R., & 

Holzemer, W. 

L. (2009) 

 

 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

 

 

7 kvinnor i 

USA 

 

 

Intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

Deltagarna 

upplevde 

svårigheter med 

olika typer av 

symtomlindringar 

men trodde att en 

ökad kunskap om 

detta skulle öka 

deras livskvalitet. 

 

 

Hög 

 

Analys 

I denna litteraturstudie beskrivs upplevelsen av fatigue hos personer som lever med HIV 

utifrån ett inifrånperspektiv. Analysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys och 
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detta är enligt Polit och Beck (2008, s. 517-518) ett sätt att analysera berättande data för att 

identifiera framträdande mönster och teman. En kvalitativ innehållsanalys kan göras genom 

en manifest eller latent ansats (Graneheim & Lundman, 2004) och i denna analys användes en 

manifest ansats vilket innebär att resultatet inte tolkades utan att analys bara skedde av den 

text som var synlig och faktisk En induktiv ansats användes också och detta innebär enligt Elo 

och Kyngäs (2007) att utgå från det specifika för att sedan gå till det generella. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen har utförts enligt Downe-Wamboldt (1992). Först lästes 

analysenheterna (artiklarna valda för analys) igenom översiktligt för att få en känsla för 

helheten. Efter detta var nästa steg att identifiera och extrahera textenheter som svarade mot 

syftet. En textenhet kan exempelvis vara en mening, ett ord eller ett citat och dessa kodades 

med siffror och bokstäver för att få en bättre översikt och struktur. Efter att textenheterna 

identifierades och extraherades gjordes en ordagrann översättning och sedan gjordes en 

kondensering i två steg. Det innebar att textenheterna förkortades och att onödiga ord togs 

bort men att kärnan fortfarande behölls (Graneheim & Lundman, 2003). Efter detta 

påbörjades en kategorisering av de kondenserade textenheterna och detta innebar att 

textenheter med liknande innehåll fördes samman till kategorier. Kategoriseringen skedde i 

fyra steg och målet var att textenheterna i en kategori inte skulle passa i någon annan kategori. 

 

Resultat  

Analysen resulterade i 3 slutkategorier, se tabell 3 för presentation av kategorierna. Dessa 

kategorier presenteras närmare i brödtexten med styrkande citat från originallitteraturen. 

 

Tabell 3: Översikt av kategorier (n= 3) 

Kategorier: 

Att kroppen och hela livet påverkas 

Att söka förklaring 

Att hitta strategier för att hantera 

 

Att kroppen och hela livet påverkas 

I studier (Bunch, 2004; Jenkin, Koch & Kralik, 2006; O’Brien, Bayoumi, Davies, Young & 

Strike, 2009; Rose, Pugh, Lears & Gordon, 1998) beskrev personer med HIV fatigue som 

något som påverkade dem både psykiskt och fysiskt och hela deras liv. Detta ledde till att dem 

blev mer medvetna om sina kroppar och personer beskrev att fatigue påverkade hela kroppen 
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och att kroppen upplevdes som ”trött” och gångförmågan påverkades. Det kunde kännas som 

att kroppen ”stängde av”, som om någonting försvann från deras kropp, som tröghet, svaghet 

eller som att de var flytande (Rose et al., 1998).  

 

The most bothersome thing is the body. The body tired. That is what I have been 

going through lately, the body tired. That is when you feel like you are going to 

go in to convulsions and just like everything in your body is shutting down. 

(Rose et al., 1998, s. 299) 

 

Fatigue beskrevs som annorlunda än trötthet och som att vara trött, slutkörd och utmattad på 

samma gång (Jenkin et al., 2006; O’Brien et al., 2009; Rose et al., 1998). I studier (Rose et al., 

1998; Webel & Holzemer, 2009) beskrev personer med HIV att de aldrig upplevt något 

liknande innan de fick sjukdomen och att det kändes som att de inte längre hade tillräckligt 

med energi. De beskrev det också som ett tillstånd där tröttheten var konstant närvarande och 

inte löstes genom vila (O’Brien et al., 2009). Trötthet beskrevs som ett tillstånd som uppkom 

efter att ha varit aktiv eller varit i farten några dagar (Jenkin et al., 2006). Personerna 

berättade att de före de börjat uppleva fatigue hade varit aktiva och energiska men att deras 

fatigue hade lett till att de endast hade en viss mängd energi att använda sig av (Jenkin et al., 

2006). Detta ledde till att de inte kunde hålla jämna steg med andra eftersom de hade behov 

att spara sin energi (Rose et al., 1998; Webel & Holzemer, 2009). 

 

I studier (Jenkin et al., 2006; Rose et al., 1998; Siegel, Brown-Bradley & Lekas., 2004b).  

beskrev personer som levde med HIV att de upplevde oro och rädsla i samband med fatigue. 

De upplevde fatigue som ett hot och kände sig därför rädda och sårbara och en del personer 

var rädda att deras fatigue skulle synas utåt (Rose et al., 1998). Personer med HIV kunde inte 

berätta för andra om sin fatigue vilket gjorde att de kände sig stressade och oroliga vilket 

ledde till att de upplevde mer fatigue (Jenkin et al., 2006). I en studie (Rose et al., 1998) 

beskrev även en del att de kände en rädsla över att överväldigas av sin fatigue och de var 

rädda för att sova för att det kändes som att något var fel.  

 

Fatigue hade en tendens att bli mer intensiv ju längre dagen gick (Bunch, 2004). En del 

personer beskrev att de hade kunnat klara kvällen om de hade haft möjligheten att vila under 

dagen (Jenkin et al., 2006). I studier (Jenkin et al., 2006; Rose et al., 1998) beskrev personer 

med fatigue att de upplevde att tröttheten ledde till brist på motivation. 
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It’s like being stuck in a dark, cold, clammy room where you can’t get out. You 

can’t go nowhere, you’re not really locked in a room, you just can’t get enough 

motivation to get out of it. It’s just there. (Rose et al., 1998, s. 299)  

  

I studier (Bedell, 1999; Jenkin et al., 2006; Rose et al., 1998) beskrev personer med HIV att 

fatigue var något som bidrog till oro att inte klara vardagliga saker som hushållssysslor. En 

del av dem beskrev att de var tvungna att sluta arbeta för att de inte längre orkade. Andra 

upplevde att det var viktigt att fortsätta arbeta trots att de kände sig utmattade och trötta 

(Crossley, 1998). I en studie (Jenkin et al., 2006) beskrev personer att familjerelationer kunde 

bli lidande då fördelningen av hushållssysslor påverkade detta. 

 

Personer med fatigue upplevde att det sociala livet förändrades vilket sågs som en av de 

största förändringarna i livet (Jenkin et al., 2006). I studier (Jenkin et al., 2006; Rose et al., 

1998) beskrev personer som levde med HIV att familjelivet och det sociala livet påverkades 

för att de hade så stort fokus på att försöka identifiera och minimera sin fatigue. En del av 

dem beskrev att det ledde till att de isolerade sig från omgivningen och en del upplevde inte 

heller att deras partners förstod djupet av den konstanta tröttheten.  

 

I’ve become quite withdrawn. I used to be quite an outgoing person and now I 

tend to want to stay home a lot. I feel safe in my own four walls. (Jenkin et al., 

2006, s. 1127) 

 

Att söka förklaring 

I studier (Crossley, 1998; Rose et al., 1998; Siegel, Bradley & Lekas, 2004a, 2004b) beskrev 

personer att de trodde att fatigue berodde på HIV-infektionen och många upplevde att fatigue 

kom med viruset och att det var en del av sjukdomen. En person berättade att han förknippade 

sin fatigue med HIV-infektionen för att han inte upplevt fatigue innan han blev HIV-positiv 

(Siegel et al., 2004a). Personerna jämförde sina symtom av fatigue med andra som levde med 

HIV och detta gjorde att tron att deras fatigue berodde på HIV-infektionen förstärktes (Siegel 

et al., 2004a). I Rose et al. (1998) beskrev personer också att de upplevde nedstämdhet för att 

de inte hittade någon rimlig förklaring till sin fatigue.  

 

Because I never felt this way before until I was, you, know, diagnosed with the 

HIV virus. (Siegel et al., 2004a, s. 216) 
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I en studie (Siegel et al., 2004a) beskrev en man som hade levt med HIV-infektionen i flera år 

att han varje gång han upplevde något nytt symptom eller ny krämpa direkt kopplade det till 

HIV. I samma studie (Siegel et al., 2004a) beskrev en del att de blev mer medveten om 

förändringar sedan de fått sjukdomen och upplevde en tendens att koppla alla förändringar till 

sjukdomen.  

 

I probably did, but didn’t pay it no attention; but paid more attention now 

because you see, once you become ill, a person with diabetes, a person with 

cancer, a person with anything that is of the unknown. Give a lot of thought to 

things that happen to them because now I’m faced with this. So everything that 

happens seemingly bad has to be a result of this. So that’s where I go back to. 

(Siegel et al., 2004a, s. 216) 

 

Det framkom att de flesta personer också förknippade sin fatigue med en försämring av 

sjukdomen och till AIDS. Personerna beskrev att de trodde att fatigue var ett tecken på att 

immunförsvaret försvagades, att virusmängden i blodet ökade och att de upplevde att de var 

på väg in i slutskedet av sjukdomen och sina liv (Rose et al., 1998; Siegel et al., 2004a).  

 

I studier(O’brien et al., 2006; Rose et al., 1998; Siegel et al., 2004a; Webel & Holzemer, 

2009) beskrev personer med HIV att de trodde att deras fatigue även berodde på 

medicineringen av sjukdomen och det kunde bero på en ny medicin eller en ökad dos. Det var 

däremot få som ansåg att det bara var medicinen som orsakade fatigue utan oftast beskrev 

personerna att de trodde att deras fatigue berodde på en kombination av HIV-infektionen och 

deras medicinering (O’brien et al., 2006; Rose et al., 1998; Siegel et al., 2004a).  

 

Fatigue upplevdes som ett tecken på hur det allmänna hälsotillståndet var (Siegel et al., 2004a, 

2004b). En del personer trodde att övervikt påverkade deras fatigue och att de var för inaktiva 

och motionerade för lite. Andra beskrev att de trodde att deras fatigue berodde på 

överansträngning, för lite vila och att för att de arbetat för hårt (Siegel et al., 2004a, 2004b). 

Personerna beskrev fatigue som en ond cirkel, några av dem var drogberoende och deras 

drogberoende ledde till mer fatigue. Deras ökade fatigue ledde i sin tur till ett ökat drogintag 

och kraftigare drogberoende (Rose et al., 1998). Personer beskrev att de också trodde att 

fatigue berodde på åldern men många var osäkra om de hade upplevt fatigue om de inte hade 

haft HIV-infektionen utan åldrats ”friska”. Personerna beskrev att de tyckte att det var svårt 

att veta om åldern bara var en bidragande orsak eller om det var hela orsaken till deras fatigue 

(Siegel et al., 2004b). 
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Well, you have no proof how you were to feel it if you had not the virus. I mean I 

can’t say, you know, how would I have felt if I had just gotten age not being HIV 

positive. What I have felt differently I can’t compare. I aged with my virus, so I 

can’t really compare and say the age is, the virus is not a dominating factor in 

my current problems. (Siegel et al., 2004a, s. 219) 

 

Att förknippa fatigue till andra sjukdomar eller tillstånd var också vanligt. Personerna nämnde 

sjukdomar och tillstånd som stress, klimakteriet, diabetes, influensa och anemi som möjliga 

orsaker till deras fatigue men även rökning (Siegel et al., 2004a, 2004b). I studier (O’brien et 

al., 2009; Rose et al., 1998; Siegel et al., 2004a, 2004b) beskrev personer med HIV att de 

upplevde det svårt att peka ut enskilda faktorer som orsakade fatigue och de trodde att deras 

fatigue berodde på en kombination av HIV-infektionen, ålder och medicinering  

 

Att hitta strategier för att hantera 

I studier (Jenkin et al., 2006; Siegel et al., 2004b) beskrev personerna att de från början oftast 

inte någonting för att hantera sin fatigue men att de så småningom gjorde vissa 

ansträngningar. Tiden innan de hade sökt läkarvård varierade då vissa hade sökt redan några 

dagar efter deras fatigue uppkom och en del hade väntat i flera år De beskrev att nedstämdhet 

gjorde att de var mindre kapabla att hantera sin fatigue. I studier (Jenkin et al., 2006; Rose et 

al., 1998; Webel & Holzemer, 2009) beskrev personer att de försökte hantera sin fatigue på 

egen hand innan de tog kontakt med sjukvården och vissa använde efter kontakten både 

egenvård och traditionell sjukvård. Personerna hade utformat egenvårdsstrategier för att 

hantera det som de trodde var de bakomliggande orsakerna och en del beskrev att de använde 

sig av kompletterande eller alternativ medicin som exempelvis akupunktur (Jenkin et al., 

2006; Siegel et al., 2004b). Personerna beskrev att egenvård innebar att inse att 

valmöjligheterna var färre och att det var viktigt att lyssna på kroppen, för krävdes det vila var 

det ingen idé att ignorera det då det resulterade i att kroppen kollapsade (Jenkin et al., 2006).  

 

I en studie (Robinson & Rempel, 2006) beskrev vissa personer att de använde sig av droger 

för att hantera sin fatigue och en person beskrev att han tog metamfetamin direkt på morgonen 

för att bli av med sin fatigue och för att kunna få igång sig själv. I en annan studie (Rose et al., 

1998) beskrev en del att de upplevde att missbruksbehandling gav dem kraft att hantera fysisk 

fatigue och utmattning, medan andra uttryckte att de ofta hade tankar om att ta droger och 

dricka alkohol för att minska sin psykiska fatigue. 
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You start getting these thoughts in your head that it would be nice to get a cold 

beer because I know it would make that tired feeling go away. (Rose et al., 1998, 

s. 301) 

 

Strategierna som användes handlade ofta om att personerna ville förbättra den allmänna 

hälsan och de beskrev att det var oron över fatigue som skapade motivation till att försöka 

göra något åt den (Siegel et al., 2004b). I studier (Jenkin et al., 2006; Siegel et al., 2004a, 

2004b) berättade vissa att de försökte att dra ner på sin rökning eller sluta helt vilket 

resulterade i en viss förbättring av deras fatigue  medan andra försökte minska och åtgärda sin 

fatigue genom att förbättra och förändra kosten och många tog vitaminer för att försöka 

bekämpa sin fatigue  

 

It was just that I felt that I was not giving my body the nutrients and the vitamins 

that the body needs to sustain itself. I ate on a regular basis. But still and all we 

do not get a daily supplement of what we really need. So I felt that if I put that 

added supplement in I would do better, I would feel better. (Siegel et al., 2004b, 

s. 281) 

 

I studier (Jenkin et al., 2006; Siegel et al., 2004b) visade det sig att en gemensam strategi hos 

personer med HIV var att de valde vart de skulle lägga sin energi och att lära sig skilja på 

fysisk och psykisk fatigue. Det var vanligt att de gjorde en plan för hur de skulle hantera sin 

fatigue och detta innebar att prioritera vad som behövde göras. I en studie (Siegel et al., 

2004b) beskrev personerna att de försökte lägga sin energi på det som gav dem entusiasm och 

motivation och de var tvungna att samla energi innan de skulle utföra någonting.  

 

Att prioritera sig själv var också en gemensam strategi och personerna beskrev att de försökte 

minska sina sociala skyldigheter och på det stöd och den hjälp som de gav till andra för att 

istället fokusera på sin egen vård (Siegel et al., 2004b; Jenkin et al., 2006). Några beskrev att 

de hade en önskan om att utföra lättare aktiviteter som exempelvis en kort promenad men 

detta hindrades för att möjliggöra tid till vila (Rose et al., 1998). I en studie (Bedell, 1999) 

beskrev personer som levde med HIV att strategierna de utvecklade var för att kunna utföra 

nödvändiga och önskvärda aktiviteter med, utan eller trots symtom av fatigue. I andra studier 

(Rose et al., 1998; Siegel et al., 2004b) berättade personer att de ansträngde sig för att hantera 

sin fatigue och detta genom att strikt schemalägga sina dagar på ett sätt som bevarade deras 

styrka. Att vila, slappna av och minska tempot för att undvika utmattning beskrevs som 
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vanligt och en del tog tupplurar medan andra valde att inte göra det för att de var rädda att det 

skulle förstöra deras nattsömn. 

 

I studier (Jenkin et al., 2006; Rose et al., 1998) beskrev personer med HIV att de försökte 

driva bort sin fatigue genom att delta i frivillig verksamhet eller engagera sig i andra 

aktiviteter utanför hemmet. En del försökte hantera sin fatigue genom att omdirigera 

uppmärksamheten från fysisk till mental aktivitet och andra hade som strategi att hålla sig 

själv upptagen för att inte uppleva fatigue (Jenkin et al., 2006). Vissa uttryckte också att det 

var viktigt att behålla en positiv syn och attityd när det gällde hanteringen av fatigue och de 

uttryckte också vikten av att inte ge efter för sin fatigue och att försöka behålla kontrollen 

över den (Rose et al., 1998). 

 

You can’t get down on yourself. Because once you get down on yourself, you’ll 

trigger the disease and it’s going to grow faster inside of you. Try to stay away 

from negative thoughts, think positive. (Rose et al., 1998, s. 301). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av fatigue hos personer som 

lever med HIV och den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i tre kategorier: Att kroppen 

och hela livet påverkas, Att söka förklaring och Att hitta strategier för att hantera.  

 

I litteraturstudien framkom det att fatigue påverkade kroppen och hela livet och innebar en 

trötthet som var konstant närvarande och som inte försvann av vila. Kroppen kändes trött, 

som att den ”stängde av” och blev trög och svag. Wilde (2003) menar att det inte är ovanligt 

att kroppen förändras vid sjukdom. Kroppen genomgår en fysisk förändring och det leder till 

att den upplevs annorlunda. När den som lever med sjukdom försöker att anpassa sig till 

förändringarna i kroppen kan det leda till att de känner sig avskilda från sina kroppar, 

upplever smärta eller upplever att kroppen tar över. Detta beror på att det skett en rubbning 

eller störning i harmonin mellan kroppen och själen och att denna harmoni är nödvändig för 

att bli ”hel” igen. Toombs (1993, s. 51-52) beskriver den ”levda kroppen”, och menar att 

människan inte har, eller besitter en kropp, utan att människan är sin kropp. Den levda 

kroppen är närvarande hela tiden och i varje handling, men när kroppen är frisk så är den 

”osynlig”. Människan är sin kropp och det är också genom kroppen som människan upplever 

världen och därför förändras det hur vi ser på världen vid sjukdom (Toombs, 1993, s. 52).  

Även personer med multipel skleros uttryckte att de på grund av sin fatigue upplevde att 
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kroppen var svår att kontrollera, att den kändes som ett paket och att benen kändes som 

stubbar (Flensner, Ek & Söderhamn, 2003). Utifrån resultatet kan vi förstå att kroppen 

påverkas mycket vid sjukdom och att HIV inte är något undantag. I vårt resultat är tydligt att 

det inte bara är kroppen som påverkas vid sjukdom utan hela människan och livet eftersom 

kropp och själ hänger ihop.  

 

I resultatet visade det sig att de allra flesta trodde att deras fatigue berodde på en kombination 

av sjukdomen, åldrande och medicinering. Leserman, Barroso, Pence, Salahuddin och 

Harmon (2008) menar att varken ålder eller mängden virus i kroppen kan förutsäga fatigue. 

Carrieri et al. (2007) visade att fatigue var en av de vanligaste biverkningarna till en pågående 

ART-behandling. Resultatet visade att många förknippade fatigue med en förämring av 

sjukdomen och med AIDS. Henderson, Safa, Easterbrook och Hotopf (2005) fann att de som 

trodde att HIV skulle leda till ett värre stadium eller döden upplevde mer fatigue. Utifrån detta 

kan vi förstå att det är viktigt för personerna som upplever fatigue att hitta en förklaring till 

den. Sökandet är däremot inte alltid någonting de väljer utan det kan bli tvångsmässigt på så 

sätt att de kopplar alla förändringar och symtom till sjukdomen trots att det nödvändigtvis inte 

behöver bero på den. 

 

Att personer med fatigue ibland inte visste vad fatigue berodde på kunde bidra till en känsla 

av osäkerhet. Osäkerhet var en vanlig upplevelse vid HIV eftersom de inte vet om de kommer 

att få AIDS. Sjukdomen är även starkt förknippad med döden (Brashers et al., 2003). Att 

minska osäkerheten genom att hitta orsaker till sjukdomens olika symtom kan ibland fungera 

(Lundman & Jansson, 2006). Att ignorera eller att göra så lite som möjligt åt sin sjukdom är 

ofta ett medvetet val från början för att inte osäkerheten ska eskalera. Personer med fatigue 

kan försöka kontrollera sin osäkerhet genom att använda tidigare kunskaper och erfarenheter 

som att förknippa fatigue med influensa eftersom influensan tidigare gett fatigue (Lundman & 

Jansson, 2006). Att veta att osäkerhet är en del av att leva med HIV och fatigue tycker vi är 

viktigt. Vi kan utifrån resultatet förstå att personer med HIV lever med en stor osäkerhet och 

att detta inte nödvändigtvis behöver vara någonting som försvinner utan någonting som de lär 

sig leva med. Vi tror att sjuksköterskan kan hjälpa personerna att leva med osäkerheten till 

viss del genom att bland annat hitta strategier för att hantera den, exempelvis genom att hjälpa 

dem att få mer kunskap om sjukdomen och dess utveckling. 
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I litteraturstudien framkom det att så gott som alla använde sig av någon typ av strategi för att 

få dagarna att fungera trots fatigue. En vanlig strategi var att dra ned på tempot och prioritera 

sig själv. Det är viktigt för varje individ med HIV att försöka hitta olika strategier som 

fungerar och som kan bevara mening med livet och hälsa i så hög grad som möjligt (McCain 

& Gramling, 1992). I en studie av Arnold et al. (2008) framgick det att deltagarna som levde 

med fibromyalgi även upplevde fatigue på liknande sätt och de såg ett behov av att dra ner på 

tempot för att vara säker att de dagliga uppgifterna skulle kunna fullföljas. I vårt resultat 

framkom det att personer med HIV hade en stark vilja att kunna hantera sin sjukdom och sin 

fatigue.  

 

Antonovsky (2005, s. 44-46) skrev om de tre komponenterna - begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet vilka han menade har betydelse för hur människan hanterar och konfronterar 

utmaningar och händelser i livet. De tre komponenterna har olika betydelser men Antonovsky 

menade att det är i kombination med varandra som dessa speglar hur människan upplever 

känsla av sammanhang – KASAM (s.47). Känsla av sammanhang visar bland annat på hur 

människan upplever inre och yttre stimuli som denne möter. Begriplighet är ett begrepp som 

syftar till hur människan upplever en händelse och inre och yttre stimuli. En person som har 

en hög känsla av begriplighet förväntar sig att händelser som denne stöter på i livet är 

förutsägbara och även om händelsen kommer oväntat så har personen en tendens att 

strukturera upp situationen och göra den begriplig (Antonovsky, 2005, s. 44).  

 

I vilken grad människan upplever att det finns resurser att ta hjälp av för att hantera händelser 

och situationer har betydelse för känslan av sammanhang. Resurser kan vara personer de 

känner ett förtroende för i ett socialt nätverk, bland kollegor, vänner, familj eller vårdpersonal. 

De som har en hög känsla av hanterbarhet och därmed mycket resurser att klara av att möta 

händelser kan lättare göra situationen hanterbar och känner sig i mindre utsträckning som ett 

offer än de som har låg känsla av hanterbarhet (Antonovsky, 2005, s. 44-45). Den tredje 

komponenten i KASAM, meningsfullhet, menade Antonovsky var en motivationskomponent 

(s. 44-45). De personer som har hög känsla av meningsfullhet kan i större grad kan se 

situationer de hamnar i som utmaningar och att de lär sig något av händelsen istället för att se 

på det som problem och en börda (s. 45-46). I resultatet fanns personer som hade en vilja att 

dra sig undan vilket kan vara ödesdigert eftersom det kan leda till ett minskat stödjande socialt 

nätverk och reducera känslan av sammanhang. 
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Omvårdnadsinterventioner 

Sjuksköterskan kan hjälpa till att kartlägga vilka faktorer som förvärrar personens fatigue och 

hur de kan undvikas och lindras på bästa sätt (Barroso, 2002). Wilde (2003) skriver att 

sjuksköterskan kan hjälpa patienter att anpassa sig till de kroppsliga förändringarna som 

uppstår vid sjukdom. Detta genom att lyssna och finnas där men då måste sjuksköterskan ha 

kunskap om hur sjukdom påverkar människan. Detta kan enligt Wilde (2003) hjälpa 

patienterna att hantera sin sjukdom bättre. Antonovsky (2005, s. 186) menar att ett starkt 

KASAM inte handlar om att veta hur varje situation är och fungerar utan handlar om att 

kunna välja och hitta en lämplig copingstrategi för just den situationen. Sjuksköterskan kan 

därmed bidra till att stärka patienters KASAM genom att hjälpa dem hitta copingstrategier 

som passar just för dem i just den situation de befinner sig i. 

 

Interventioner där fokus låg på stresshantering som exempelvis samtal i grupp, individuella 

samtal, utbildning om copingstrategier och avslappningsövningar visade sig ha en god effekt 

när det gällde att minska förekomsten av fatigue och det ledde till en förbättrad livskvalitet 

(Scott-Sheldon, Kalichman, Carey & Fielder, 2008). Därför tror vi att det är viktigt för 

sjuksköterskor att ha kunskap om stresshantering och vad det innebär för att kunna hjälpa 

personer som lever med HIV och fatigue att leva ett så bra liv som möjligt trots sjukdomen. 

 

Metodkritik 

När en kvalitativ studie granskas och tillförlitligheten ska bedömas görs detta genom att titta 

på studiens pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway & 

Wheeler, s.302-303). 

 

För att en studie ska vara pålitlig ska tillvägagångssättet vara tydligt beskrivet och andra som 

läser studien ska kunna göra om studien på ungefär samma sätt och få fram ungefär samma 

resultat (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302; Polit & Beck, 2008, s. 539). För att visa 

pålitlighet i denna studie redovisas tillvägagångssättet tydligt. Sökningen av artiklarna har 

presenterats i en tabell, med allt ifrån sökord till databas. Det är också redovisat hur 

kvalitetsgranskningen av dessa artiklar har gått till och även här har det presenterats i en 

översiktlig tabell. För att stärka pålitligheten har vi har också beskrivit hur analysprocessen 

har gått till, från analysenhet till färdig kategorisering. Svagheter med studien kan vara att vi 

är ovana att kvalitetsgranska artiklar, men också att läsaren inte kan följa alla våra steg från 
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textenhet till kategori utan kan enbart läsa hur vi gjort vilket innebär att läsaren inte kan veta 

hur vi gjort när vi tagit ut textenheter. 

 

Trovärdighet innebär att studiens tillvägagångssätt är korrekt och lämplig utförd och handlar 

om datans stabilitet. Att forskarna analyserat data på ett korrekt och trovärdigt sätt spelar 

också in och det är viktigt att resultatet överrensstämmer med vad deltagarna sagt (Polit & 

Beck, 2008, s. 539). Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys och enligt Downe-

Wamboldt (1992) är detta ett bra sätt att gå igenom skrivna enheter på när författarna vill 

beskriva ett fenomen. För att inte gå miste om ord eller tappa ords betydelser valde vi att 

innan kondenseringen ordagrant översätta textenheterna. En svaghet kan vara att vi bara 

använde oss av 10 artiklar i vår analys och detta kan tyckas lite men tyvärr begränsades 

urvalet på grund av den knappa forskning som finns sedan tidigare. För att styrka kategorierna 

och texten har vi använt oss av citat på deltagarnas originalspråk detta gör det lättare för 

läsaren att se att resultatet faktiskt är hämtat från deltagarna i de olika studierna. 

 

Överförbarheten handlar om och hur resultatet i studien kan överföras på andra människor i 

liknande situationer (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303; Polit & Beck, 2008, s. 539). Vi har 

använt oss av studier där deltagarna varit vuxna och av båda könen. En svaghet kan vara att 

åldern på deltagarna i studierna ofta var kring medelåldern och det kan bli svårare att överföra 

till yngre vuxna. 

 

Bekräftelsebarheten innebär att forskarna har varit objektiva och inte hittat på någonting i 

studien själv och inte heller tolkat resultatet (Polit & Beck, 2008, s. 539). Svaghet här är som 

nämnt ovan att läsarna inte fått något exempel på hur vägen från textenhet till kategorisering 

gått till och kan därmed inte själva bedöma ifall vi tolkat eller inte. En styrka är att vi i 

resultatet och igenom hela rapporten har refererat till artikelförfattare så att läsare ska kunna 

gå till originallitteraturen och läsa. En annan styrka är att vi använt oss av en manifest ansats 

och genom detta minskat risken att tolka resultatet. 

 

Slutsats 

I resultatet framkom det att fatigue hos personer som lever med HIV är någonting vanligt och 

något som påverkar hela människan och fatigue upplevdes ofta som ett tillstånd som var 

osynligt för omgivningen. Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att strategierna som används 

hos personer som lever med HIV och fatigue är mycket individuella och att det som fungerade 
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för en inte nödvändigtvis behöver fungera för en annan. De flesta personer som levde med 

HIV och fatigue upplevde tillståndet på liknande sätt. Resultatet går inte att överföra till alla 

som lever med HIV och fatigue men kan ge en inblick i hur det är och hur det påverkar 

människan och detta kan sjuksköterskan ha med sig i sitt dagliga arbete. 

 

Det är viktigt för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att veta hur människor upplever 

fatigue för att få en ökad förståelse och inblick i deras situation. Eftersom fatigue är en stor 

del av att leva med HIV är det också viktigt att det uppmärksammas och därför anser vi att 

sjuksköterskor bör kunna identifiera och uppmärksamma tecken på fatigue för att kunna 

hjälpa och motivera personerna att hantera sin fatigue. Det är även viktigt som sjuksköterska 

att känna till olika strategier som kan fungera och veta att alla individer måste hitta någonting 

som fungerar för dem. Det finns i dagsläget lite forskning där studierna är gjorda utifrån ett 

inifrånperspektiv gällande fatigue och HIV och vi tror att det behövs mer forskning för att 

kunna utveckla kunskap och förståelse men även för att finna fler interventioner som kan 

lindra fatigue.   
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