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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund Det saknas riktlinjer för behandling vid utmattningssyndrom. Socialstyrelsens 

rekommendationer är multimodal rehabilitering där individen stöttas av flera professioner. 

Behandlingen bör sträva efter att stödja ett upprätthållande av rutiner i vardagen, där bland 

annat regelbunden fysisk aktivitet spelar en avgörande roll för symtomförbättring och 

arbetsåtergång. Samtidigt återfinns hos dessa personer ofta en förhöjd psykisk och fysisk 

uttröttbarhet vilket torde kunna vara en utmaning vid implementerande av fysisk aktivitet. 

Därför behövs kunskap om hur dessa personer upplever den fysiska aktiviteten samt hinder 

och främjande faktorer till att utföra denna. 

 

Syfte Att undersöka upplevelser av fysisk aktivitet samt hinder och främjande faktorer till 

denna hos personer med utmattningssyndrom. 

 

Metod En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer tillämpades. Deltagarna 

rekryterades via två facebookgrupper inriktade på utmattningssyndrom. Tio kvinnor med 

utmattningssyndrom i åldersintervallet 24-59 år ingick i studien. Databearbetning 

genomfördes i form av en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat Analysen gav tre huvudkategorier och åtta underkategorier. De tre 

huvudkategorierna bestod av: Främjar fysisk aktivitet, Hinder för fysisk aktivitet, 

Omgivning har betydelse.  

 

Konklusion Studien visade att kravlös aktivitet, vårdens stöd samt upplevt ökat välmående 

av fysisk aktivitet fungerade som främjande faktorer till denna hos personer med 

utmattningssyndrom. Svårigheter att hitta balans och dåligt anpassad vård verkade som 

hindrande faktorer till att utföra fysisk aktivitet. Omgivningen var av betydelse för hur den 

fysiska aktiviteten upplevdes; utomhus i naturen upplevdes positivt medan sociala miljöer 

var desto mer belastande för deltagarna. 

 

 

 

 
Nyckelord: exhaustion disorder, physical activity, qualitative interview study, 

physiotherapy, experiences 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 
Background There are no guidelines for treatment of exhaustion disorder. 

Recommendations are multimodal rehabilitation where the individual is supported by 

several professions. Treatment should strive to support the maintenance of routines in 

everyday life, where, among other things, regular physical activity plays a crucial role in 

improving symptoms and returning to work. At the same time, these people have an 

increased mental and physical fatigue, which could be a challenge when implementing 

physical activity. Therefore, knowledge is needed about how these people experience 

physical activity as well as obstacles and promoting factors to perform it. 

 

Purpose The aim of the study was to investigate experiences of physical activity as well as 

obstacles and promoting factors for physical activity among people with exhaustion 

disorder. 

 
Method A qualitative method with semi-structured interviews was applied. Participants 

were recruited from two Facebook groups that were focused on exhaustion disorder. Ten 

women with exhaustion disorder in the age range 24-59 years were included in the study. 

Data processing was carried out through a qualitative content analysis.  

 
Results The analysis resulted in three main categories and eight subcategories. The three 

main categories consisted of: Promotes physical activity, Obstacles to physical activity, 

Environment matters. 

 

Conclusion This study showed that adaptive activity, healthcare support and experienced 

increased well-being of physical activity functioned as promoting factors for this in people 

with exhaustion syndrome. Difficulty finding balance and receiving maladaptive treatment 

acted as barriers to physical activity. The environment was important for how the physical 

activity was experienced; outdoors in nature was experienced positively while social 

environments were more stressful for the participants. 

 

 

 

 

Key words: exhaustion disorder, physical activity, qualitative interview study, 

physiotherapy, experiences 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning     

Bakgrund......................................................................................................................................................1 

    Stress – fysiologi och definition.............................................................................................................1 

    Stressrelaterade tillstånd............................................................................................................. .............2 

    Utmattningssyndrom..............................................................................................................................3 

    Prevalens............................................................................................................. .......................................4 

    Behandling av utmattningssyndrom......................................................................................................4 

    Fysioterapi som behandling.......................................................................................................... ..........4 

    Upplevelser samt främjande och hindrande faktorer..........................................................................5 

    Problemformulering.................................................................................................................................6 

    Syfte........................................................................................... ................................................................6 

    Frågeställningar........................................................................................................................................6 

Metod............................................................................................................................. ................................7 

        Design.................................................................................................................................... .....................7 

         Urval.............................................................................................................. .............................................7 

        Genomförande...........................................................................................................................................7 

        Datainsamlingsmetoder...........................................................................................................................8 

        Databearbetningsmetoder........................................................................................................................8 

        Etiska överväganden................................................................................................................................9 

    Resultat.......................................................................................................................................................10 

         Studiens deltagare..................................................................................................................................10 

         Analysens resultat.................................................................................................................................10 

         Främjar fysisk aktivitet.........................................................................................................................12 

               Kravlös aktivitet bäst..........................................................................................................................12 

               Stöd från vården................................................................................ ..................................................13 

               Fysisk aktivitet bidrar till välmående.................................................................................................13 

          Hinder för fysisk aktivitet...................................................................................................................13 

                Vården har mer att lära......................................................................................................................13 

                Svårt hitta balans...............................................................................................................................14 

          Omgivning har betydelse.....................................................................................................................16 

                Sociala miljöer belastande.................................................................................................................16 

                Utomhus är positivt...........................................................................................................................16 

                Väder påverkar..................................................................................................................................17 

 

      Diskussion................................................................................................................................................17 

           Resultatsammanfattning............................................................................................................. ........17 

           Resultatdiskussion...............................................................................................................................18 

                 Främjar fysisk aktivitet.....................................................................................................................18 

                 Hinder för fysisk aktivitet.................................................................................................................19 

                 Omgivning har betydelse..................................................................................................................21 

           Metoddiskussion............................................................................................................. .....................22 

           Klinisk och samhällelig nytta.............................................................................................................25 

           Etisk diskussion....................................................................................................................................26 

           Konklusion............................................................................................................................................26 

       Referenslista............................................................................................................. ..............................27 

       Bilagor......................................................................................................................................................32 



 1 
 

BAKGRUND 

 

Stress - fysiologi och definition  

Stress är en fysiologisk reaktion som förekommer hos alla individer i varierande grad. Vad 

som faktiskt innebär stress är dock inte detsamma för alla. Subjektivt sett skiljer sig 

stressreaktioner mellan individer, och olika individer hanterar stressfyllda situationer på 

olika sätt. Gemensamt för alla är dock att både omgivnings- och miljömässiga faktorer 

liksom psykologiska processer kan innebära stress i olika grad (1). Begreppet stress har 

troligen hos de allra flesta en negativ konnotation, men viktigt är att framhålla att stress är 

en nödvändig del av livet och för själva överlevnaden. Stress medför att mobilisering av 

resurser kan ske för att överkomma de olika utmaningar som människor stöter på i livet. 

 

När en individ upplever en stressor så initieras en komplex aktivering av flera system; det 

sympatiska nervsystemet, hypotalamus-hypofys-binjureaxeln (HPA-axeln), såväl som det 

kardiovaskulära, metabola- och immunsystemet ingår alla i aktiveringen. Biokemiskt 

aktiva ämnen som adrenalin och kortisol utsöndras vilket möjliggör för en ökning av 

hjärtfrekvens, blodtryck, och energi till musklerna; individen hamnar i en “fly-eller-kamp”-

respons som ger fysiska fördelar. Historiskt har denna respons hjälpt till bl.a vid flykt från 

predatorer eller vid det egna anskaffandet av föda. Idag kanske fördelarna snarare handlar 

om att hinna med bussen eller tåget för att komma i tid till de olika sysselsättningar och 

aktiviteter som ryms i den moderna människans pressade livsschema. Denna aktivering i 

förhållande till stressoren sker i minuter till timmar och definierar “akut stress” (1). 

 

Vid kontakt med begreppet stress ligger det nära till hands att också beröra dess motsats - 

återhämtning. Otillräcklig återhämtning föreslås vara en viktig del när det gäller stressens 

negativa hälsoeffekter. Med återhämtning hänsyftas en psykofysiologisk nedvarvning efter 

att en ansträngning utförts (2). Aktivering sker då av det parasympatiska nervsystemet som 

för individen tillbaka till ett avslappnat läge genom bla. att sakta ned hjärtfrekvensen och 

att sänka muskeltonusen. Detta läge möjliggör för matspjälkningen och för kroppens 

återuppbyggande funktioner. Samspelet mellan det sympatiska- och det parasympatiska 

nervsystemet är ett exempel på vad som kallas allostas, vilket är den feedbackmekanism 

som gör att organismen kan anpassa sig till förändringar i miljön och på så sätt uppnå 

homeostas - eller balans (3). Denna mekanism är därför avgörande för hälsan. 
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Den kan dock inte utstå oändliga mängder påfrestningar. En allostatisk aktivering som 

upprepas tillräckligt många gånger eller under tillräckligt lång tid kan till slut ge en 

allostatisk överbelastning (3). Det karaktäriseras av att systemet inte längre svarar adekvat; 

antingen misslyckas det med att stänga av sig efter en påfrestning eller så klarar det inte av 

att överhuvudtaget reagera. Detta kan resultera bland annat i ett överflöd av stresshormoner 

(4). “Långvarig stress” är här ett begrepp som ges relevans, och anses ske när allostatisk 

aktivering pågår ett flertal timmar dagligen under veckor till månader och i slutändan ger 

en allostatisk överbelastning (5). Det är den långvariga stressen som anses medföra 

negativa hälsokonsekvenser. Omfånget av sjukdomar som associeras till den långvariga 

stressen inkluderar bland andra kardiovaskulära sjukdomar, metabolt syndrom och 

depression (6). Inte minst kan denna upprepade och långvariga stress resultera i 

utmattning. Beskrivning och definition av den stressrelaterade utmattningen följer längre 

ned. 

 

Stressrelaterade tillstånd 

Att särskilja stressrelaterade tillstånd från varandra kan vara komplicerat (7). Gemensamt 

för stressrelaterade tillstånd är dock att de har föregåtts av en eller flera stressorer (8). Det 

ska därför kunna gå att anta att tillståndet inte hade inträffat hos individen utan att 

stressorerna tagit plats. I de stora diagnossystemen ICD-10 (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th edition) och DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition) är två kategorier vigda 

åt stressrelaterad sjukdom; Trauma and Stressor Related Disorders (DSM-5) and Reaction 

to Severe Stress, and Adjustment disorders (ICD-10) (9, 10). I dessa diagnossystem samt i 

internationell kontext används stressrelaterade diagnoser såsom “acute stress reaction” och 

“adjustment disorder”. I en ny variant av ICD - ICD-11 - med start för användning i jan 

2022, har en ny diagnoskod introducerats: QD85, Burn-out. Denna diagnos är mer 

relaterad till den kroniska stressen och beskrivs som ett syndrom resulterande av långvarig 

arbetsrelaterad stress. Den består av tre dimensioner: “känsla av utmattning”, “ökad mental 

distansering från arbetet eller känslor av cynism inför arbetet”, samt “minskad 

professionell effektivitet”. Fortsättningsvis refereras tillståndet som specifikt relaterat till 

den arbetsrelaterade kontexten och ska inte appliceras för att beskriva erfarenheter av andra 

delar av livet (11). 
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Utmattningssyndrom 

I den svenska versionen av ICD-10 återfinner man diagnosen F43.8A Utmattningssyndrom, 

som också är unik för Sverige och gavs diagnostiska kriterier år 2003 (12). 

Utmattningssyndrom är relaterad till den kroniska stressen, men till skillnad från QD85 

Burn-out så är den inte bunden till stressorer som härrör från arbetet. Detta till trots är 

stressorerna dock ofta av psykosocial karaktär, såsom privata (ex relationsproblem, 

ekonomiska problem, vård av sjuk anhörig) eller arbetsrelaterade (ex hög arbetsbelastning, 

dåligt ledarskap). Vanligen går att se ett mönster där tillståndet inleds av en prodromal fas 

som kan pågå i flera år med skiftande symptom såsom återkommande infektioner, oro och 

kognitiva besvär. Sedan träder en akut fas in som oftast pågår i några veckor och präglas 

av en kraftigt förhöjd psykisk och fysisk trötthet samt kognitiv funktionsnedsättning (13). 

Denna ersätts av en rehabiliteringsfas som kan pågå i många år. Kvarvarande symptom ses 

ofta såsom utpräglad stressintolerans, kognitiva och affektiva problem samt olika 

somatiska symptom (13-16). Det är vanligt med oregelbundna levnadsvanor avseende kost, 

sömn och fysisk aktivitet, vilka bidrar som vidmakthållande faktorer för tillståndet (7). För 

att diagnostisering av utmattningssyndrom ska vara aktuellt ska kriterier enligt Figur 1 

vara uppfyllda. Hädanefter kan utmattningssyndrom i studien komma att benämnas med 

förkortningen UMS. 

 

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har 

utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer, vilka har förelegat under 

minst sex månader. 

B. Påtaglig bild av nedsatt psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad 

företagsamhet minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk 

belastning. 

C. Minst fyra av följande symtom har funnits i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod: 

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar. 

2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress. 

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet. 

4. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet. 

5. Fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magbesvär, yrsel eller ljudkänslighet. 

6. Sömnstörning. 

Utöver detta ska symtomen orsaka ett tydligt lidande eller nedsatt funktion i arbete eller 

annat socialt sammanhang. De får inte vara orsakade av droger, läkemedel eller sjukdom. 

Figur 1. Diagnoskriterier ICD-10: F43.8A (Socialstyrelsens klassifikation) 

 

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2010/05/stress-som-orsak-till-psykisk-ohalsa/
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Prevalens 

Prevalensen för utmattningssyndrom har inte studerats genom storskaliga epidemiologiska 

studier. Prevalensen för utmattningssyndrom bland patienter i primärvården i Sverige 

föreslås vara ca 9 procent enligt en studie som använde sig av patienter som oavsett 

sökorsak fick besvara enkät utifrån existerande diagnoskriterier (17). En annan studie över 

patienter i primärvården som använde sig av självrapporterade enkäter visade att 30% 

uppvisade symptom som tydde på utmattningssyndrom (18). Självrapporterat 

utmattningssyndrom hos sjukvårds- och socialförsäkringsanställda visade en prevalens på 

16% (19).  

 

Behandling av utmattningssyndrom  

Det saknas översikter från SBU för vilka behandlingar som fungerar vid 

utmattningssyndrom. Socialstyrelsen har rekommendationer men inga riktlinjer för 

behandling vid tillståndet (13). I dessa går att utläsa att behandlingen rekommenderas ske 

genom multimodal rehabilitering där olika professioner verkar i ett team. Denna kan 

inkludera bland annat sjukskrivning, fysioterapeutiska insatser, läkemedelsbehandling och 

samtalsterapi. Behandlingen bör sträva efter att stödja ett upprätthållande av rutiner i 

vardagen, där regelbunden sömn och fysisk aktivitet spelar en avgörande roll för både 

symtomförbättring och arbetsåtergång.  

 

Fysioterapi som behandling 

De fysioterapeutiska behandlingsinsatserna kan utgöras av bland annat avspänning, 

mindfulness, basal kroppskännedom och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet kan beskrivas 

som all energikrävande kroppslig rörelse skapad av skelettmusklerna (20). Det finns dock 

generellt få studier gjorda på behandling vid utmattningssyndrom. En studie har visat på att 

fysisk aktivitet kunde reducera utmattning hos sjukvårds- och socialförsäkringsanställda 

(19). Lågintensiv löpning visades i en annan studie vara effektivt i att förbättra den 

kognitiva funktionen och att minska utmattning hos patienter med hög arbetsrelaterad 

trötthet (21). Styrketräning och aerob träning har setts ge viss effekt på utmattning hos 

patienter med burn-out (22). En studie gjord i Sverige som jämförde fysisk aktivitet med 

kognitiv beteendeterapi (KBT) visade att båda behandlingsmetoderna gav en signifikant 

minskning av utmattning hos patienter med utmattningssyndrom (23). En annan svensk 
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studie visade att aerob träning i form av motionscykling gav kortsiktig, ej signifikant 

förbättring i kognition hos denna patientgrupp (24). Kliniska iakttagelser beskriver 

dessutom att patienter med utmattningssyndrom som kommer i gång snabbt med fysisk 

aktivitet några gånger per vecka återhämtar sig fortare (25). 

 

Upplevelser samt främjande och hindrande faktorer 

För att hjälpa personer till fysisk aktivitet är det av vikt att undersöka deras tidigare 

upplevelser av densamma samt att identifiera viktiga främjande och hindrande faktorer till 

att utföra den (26). Hindrande faktorer är sådana som håller tillbaka individen från att 

påbörja eller vidmakthålla deltagandet i en aktivitet. Främjande faktorer är tvärtom sådana 

faktorer som bidrar till individens deltagande i en aktivitet. Detta är därför viktig kunskap 

för behandlaren för att bättre förstå och anpassa behandlingen i arbetet med patienters 

beteendeförändring mot att påbörja eller bibehålla vanan att delta i en aktivitet. 

 

Forskningen är knapp gällande vad personer med utmattningssyndrom eller andra 

stressrelaterade besvär faktiskt upplever är främjande och hindrande faktorer till fysisk 

aktivitet samt hur de upplever denna. I en magisteruppsats som undersökte upplevelser av 

multimodal rehabilitering hos patienter med utmattningssyndrom, där träningen utfördes i 

grupp av fysioterapeut, framkom att gemenskapen som gruppbehandlingen gav var en 

positiv faktor för deltagarna (27). Att komma samman i en grupp med liknande 

erfarenheter gav en samhörighet som upplevdes värdefull. Något som även upplevdes 

positivt var att man fick en större medvetenhet om sin kropp och dess signaler vilket gjorde 

att man lärde sig lägga träningen på en lagom nivå. 

 

I forskning om patienter med psykisk ohälsa där man undersökt främjande och hindrande 

faktorer till fysisk aktivitet visade på både personliga, sociala och miljömässiga sådana 

(28). Främjande faktorer var en tro på hälsofördelarna med den fysiska aktiviteten, 

möjligheten att kunna utföra aktiviteten på egen hand, social support från familjen samt 

från den behandlande hälsoprofessionen. Hindrande faktorer till den fysiska aktiviteten var 

att känna sig obekväm under aktiviteten, svårigheter att koncentrera sig, att känna sig 

inkompetent i att utföra aktiviteten samt brist på motivation. En studie undersökte 

främjande och hindrande faktorer till fysisk aktivitet hos personer med bipolär sjukdom 

(26). Den visade på hindrande faktorer som avsaknad av självkänsla, depressiva symptom, 
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avsaknad av motivation och tid. Upplevda främjande faktorer var närvaron av social 

support hos familj eller vänner, tid för att utöva aktiviteten och fysiskt tillgängliga platser 

för utförandet. 

 

Problemformulering 

Personer med utmattningssyndrom rekommenderas genomgå multimodal rehabilitering, 

där fysioterapi ofta är en viktig del av behandlingen. Det är kritiskt att skapa för individen 

hållbara rutiner och finna en balans mellan nedvarvning och återhämtande aktiviteter 

såsom fysisk aktivitet för symtomförbättring, arbetsåtergång samt för att undvika varaktig 

passivisering (13). Samtidigt återfinns hos dessa personer ofta en mental och kroppslig 

trötthet eller uttröttbarhet vilket torde kunna vara en utmaning vid implementerande av 

fysisk aktivitet. Dessa personer är även per definition utsatta för långvarig stress och kan 

antas ha en ökad risk för komorbiditeter såsom kardiovaskulära sjukdomar, metabolt 

syndrom och depression (5). Fysisk aktivitet minskar långvarig stress, har en positiv effekt 

på dessa riskfaktorer (29) och rapporter visar på fysisk aktivitet som en avgörande faktor 

för tillfrisknande för patienter med utmattningssyndrom (13, 25). Därför är det av stor 

klinisk relevans att få mer kunskap om hur dessa personer upplever fysisk aktivitet. Att öka 

vetskapen kring vilka främjande och hindrande faktorer som finns till att utföra fysisk 

aktivitet hos denna patientgrupp kan också vara till hjälp för fysioterapeuter att anpassa 

och effektivisera behandlingen. Det finns till författarens kännedom väldigt begränsat 

vetenskapligt underlag för hur personer med utmattningssyndrom upplever fysisk aktivitet. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka upplevelser av fysisk aktivitet, samt främjande och hindrande 

faktorer till den fysiska aktiviteten hos personer med utmattningssyndrom. 

 

Frågeställningar 

Vilka upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet har personer med 

utmattningssyndrom? 

Vad anser personer med utmattningssyndrom är främjande respektive hindrande faktorer 

till att utföra fysisk aktivitet? 
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METOD 

Design 

En kvalitativ ansats med deskriptiv och explorativ design valdes ut för studien. Detta 

eftersom syftet var att fånga upp och beskriva de subjektiva upplevelserna och 

erfarenheterna av fysisk aktivitet hos personer med utmattningssyndrom, vilket en 

kvalitativ metod lämpar sig väl för (30). En kvalitativ och explorativ design valdes då 

denna avser att beskriva, förklara och tolka ämnet med begränsad förkunskap, på ett sätt 

som exempelvis en kvantitativ ansats inte hade kunnat (31).  

 

Urval 

Urvalet av deltagare till studien gjordes genom ändamålsenligt urval (32). Deltagarna 

rekryterades genom två facebookgrupper för personer drabbade av utmattningssyndrom. 

Detta val gjordes med ambitionen att erhålla en spridning av urvalet. Facebookgrupperna 

var av storleken 7,000 respektive 12,000 medlemmar. Inklusionskriterier var att ha 

diagnosen utmattningssyndrom, samt att aktivt genomföra, ha genomfört eller gjort försök 

till att genomföra fysisk aktivitet. Exklusionskriterier var att ej behärska det svenska 

språket eller att ha blivit diagnosticerad för mer än fem år tillbaka. 

 

Genomförande 

Rekrytering skedde via två facebookgrupper inriktade på utmattningssyndrom. Ett öppet 

inlägg i grupperna gjordes för att undersöka intresse till medverkan. Cirka 25 personer 

anmälde intresse för att delta i studien och samtliga var kvinnor. Intressenterna beskrev 

kort sin upplevelse av fysisk aktivitet genom kommentar till inlägget. Sedan valdes tio 

deltagare ut i syfte att få spridning sett till erfarenhet av fysisk aktivitet. Kontakt togs med 

lämpliga intressenter och Information till studiedeltagarna bifogades (se Bilaga 3) till var 

och en att godkänna. Bakgrundsvariabler såsom ålder, kön och tid sedan diagnosticering 

samlades in för att säkerställa att deltagarna mötte inklusionskriterierna.  

Datum och tid för intervju bestämdes och deltagarna fick själva välja om de ville 

genomföra intervjun på videolänk eller per telefon. Intervjuerna gjordes av författaren till 

föreliggande studie. Åtta intervjuer genomfördes per telefon och två genom videolänk. 
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Datainsamlingsmetoder 

Intervjuerna genomfördes på distans via telefon och videolänk. För intervjuerna användes 

en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) som utformades för att rikta fokus till 

studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden bestod av sju öppet ställda frågor 

inriktade på deltagarnas erfarenheter och upplevelser av fysisk aktivitet. Intervjuernas 

längd varierade mellan 13-44 minuter. Den första intervjun genomfördes som en 

pilotintervju för att utvärdera behov av modifiering utav intervjuguiden till att i största 

möjliga mån vara i linje med syftet (33). Pilotintervjun inkluderades dock sedan i studien 

då materialet bedömdes relevant. Inspelning av ljud skedde och sparades på 

lösenordsskyddad dator. 

 

 

Databearbetningsmetoder 

Kvalitativ innehållsanalys valdes ut som analysmetod (30). Intervjuerna transkriberades 

ordagrant, där suckar, pauser och skratt etc togs med. Innehållsanalysen inleddes med att 

meningsbärande enheter kopplat till syftet togs ut. De meningsbärande enheterna 

kondenserades för att beskriva innebörden i en mer koncis formulering. Dessa 

abstraherades till koder som sedan färgkodades för att efteråt fördelas till subkategorier 

samt kategorier som sammanförde koder med liknande betydelse. För exempel på 

analysarbetet se Tabell I Exempeltabell på analysen. I analysarbetet blickade författaren 

regelbundet tillbaka till de ursprungliga intervjusvaren för att säkra att resultatet återgav 

dess innehåll. För att stärka dataanalysens tillförlitlighet diskuterades materialet med 

handledaren. Detta genom att tillsammans granska koder, kategorier och subkategorier tills 

dess att konsensus uppnåddes (33). Trovärdigheten säkerställdes genom ett flertal sätt (34). 

Relevanta bakgrundsvariabler hos populationen i form av ålder, kön och tid sedan 

diagnosticering beskrevs för att stärka möjligheten till överförbarhet i studien. 

Genomförandet av pilotintervjun, med eventuell revidering av intervjuguiden för att få så 

god relevans som möjligt sett till syftet, stärkte också trovärdigheten i studien. 
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Tabell I. Exempeltabell på analysen 

Transkript/Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Och sen har jag inte känt 

mig bekväm för redan innan 

jag blev sjuk så gick jag ju 

mycket på yoga och body 

balance men jag mådde ju 

så otroligt dåligt och fick ju 

avbryta jättemånga såna 

pass, och det gav ju också 

en ångest att jag inte vågar 

ge mig på att vara i grupp 

och sådär, så jag ville sköta 

min träning så att om jag 

blir dålig så slapp någon se 

det 

Obekvämt att 

andra ser när 

man inte orkar 

Press 

träna 

som 

övriga 

Sociala miljöer 

belastande 

Omgivning har 

betydelse 

 

 

Etiska överväganden 

Deltagandet i studien byggde på frivillighet. Samtycke om deltagande och publicerande 

hämtades in. Deltagarna informerades skriftligen och muntligen om att de när som helst 

hade möjlighet att avbryta deltagandet utan att ange orsak. Den skriftliga informationen 

omfattade även hur deltagarnas konfidentialitet garanterades i form av avidentifiering, 

förvaring av data på lösenordsskyddad dator samt att intervjumaterialet förstöres efter 

färdigställande och godkännande av studien.  

 

Nyttan med studien på ett individuellt plan var att intervjuerna bjöd in till personlig 

reflektion. Den större nyttan var att studien kom att bidra till att fylla en kunskapslucka 

inom området. Personer med utmattningssyndrom kan ha en ökad känslighet för 

uttröttbarhet, varför detta var en risk och en etisk aspekt att ta hänsyn till. Författaren 

bedömde dock att nyttan med studien övervägde riskerna, då den bidrar till att utveckla de 

fysioterapeutiska kunskaperna om fysisk aktivitet hos personer med utmattningssyndrom. 

Således kan dessa kunskaper komma att användas till att förbättra vården för dessa 

personer, genom fysioterapeuter men även övriga vårdproffessioner som möter dessa 

personer och som skriver ut FaR. 
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RESULTAT 

Studiens deltagare 

Totalt tio personer med utmattningssyndrom intervjuades. Alla de intervjuade var kvinnor i 

åldersspannet 24-59 år och hade blivit diagnosticerade de senaste fem åren. Alla hade 

någon erfarenhet utav fysisk aktivitet under denna tid. Deltagarnas bakgrund och tid sedan 

diagnos beskrivs i Tabell II. 

 

 

Tabell II. Deltagarnas bakgrund 

Deltagare Kön Ålder Diagnos 

01 Kvinna 26 2018 

02 Kvinna 24 2016 

03 Kvinna 51 2021 

04 Kvinna 51 2021 

05 Kvinna 47 2017 

06 Kvinna 59 2019 

07 Kvinna 49 2016 

08 Kvinna 49 2019 

09 Kvinna 47 2021 

10 Kvinna 56 2020 

 

 

Analysens resultat 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier; Främjar fysisk aktivitet, Hinder för fysisk 

aktivitet, Omgivning har betydelse. Kategorin Främjar fysisk aktivitet består av 

underkategorierna Kravlös aktivitet bäst, Stöd från vården och Fysisk aktivitet bidrar till 

välmående. Kategorin Hinder för fysisk aktivitet fick underkategorierna Vården har mer att 

lära och Svårt hitta balans. Kategorin Omgivning har betydelse fick underkategorierna 

Sociala miljöer belastande, Utomhus är positivt och Väder påverkar. En översikt av 

resultatet presenteras i Tabell III och beskrivs sedan närmare i löpande text. 
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  Tabell III. Resultatet i kategorier, underkategorier och koder 

Kategori Underkategori Kod 

 

Främjar fysisk 

aktivitet 

 

 

Kravlös aktivitet bäst 

I eget tempo 

Hund som sällskap 

Pauser viktiga 

 

 

Stöd från vården  

Kontinuitet 

Bokade tider underlättar 

 

Stöd och uppmuntran hjälper 

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet bidrar till 

välmående 

Medvetenhet om fördelarna 

Ökad avslappning 

Ökad kroppsmedvetenhet 

Förbättrad kognition 

Förbättrat självförtroende 

 

Hinder för fysisk 

aktivitet  

 

 

Vården har mer att lära 

För hög nivå i aktiviteter 

Avsaknad av information ger 

osäkerhet 

Otydlighet skapar förvirring 

 

 

 

Svårt hitta balans 

 

 

 

Fysisk aktivitet ger ofta bakslag 

Övriga aktiviteter tar energi 

Symtom relaterade till UMS 

begränsar 

Motivation fluktuerar 

 

Omgivning har 

betydelse 

 

 

Sociala miljöer belastande 

Sällskap ökar stress 

Höga ljud uttröttande 

 

Press träna som övriga 

 

Utomhus är positivt 

Naturen läkande 

Frisk luft  

 
Väder påverkar 

Kyla ökar spänningar 

Mörker minskar motivation 
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Främjar fysisk aktivitet 

Denna kategori handlar om vad deltagarna upplevde som främjande för att utföra fysisk 

aktivitet. Kategorin består av tre underkategorier: Kravlös aktivitet bäst, Stöd från vården, 

Fysisk aktivitet bidrar till välmående.  

 

Kravlös aktivitet bäst 

Kravlös fysisk aktivitet upplevde deltagarna var viktigt för att aktiviteten skulle kunna ske 

på deras egna villkor. Promenader var det som majoriteten av deltagarna beskrev 

fungerade utifrån sina förutsättningar. Att kunna ta pauser och begränsa längden och 

intensiteten på promenaden, men även annan typ av fysisk aktivitet såsom cykling eller 

olika träningsprogram var av värde eftersom bristande energi eller symptom relaterade till 

utmattningen ofta satte stopp för att kunna fortsätta. 

 

”I början var det väldigt, väldigt tufft liksom, när man skulle genomföra det. Men man 

försökte ändå för man visste att man mår så bra av det. Då fick man i stället gå kortare 

promenader eller ta pauser längs med vägen” (03) 

 

Något som flera deltagare berättade om var värdet av att ha en hund som sällskap för att 

kunna utföra fysisk aktivitet. Hunden fungerade som en viktig draghjälp till att komma ut 

på promenader, hundens glädje över att komma ut smittade av sig på promenaden och det 

uppskattades att gå i sitt eget och hundens tempo utan andra krav på social samvaro. 

 

”Så det har räddat livet på mig, att kunna gå dessa promenader. Om jag inte haft hunden 

hade jag kanske bara - jag orkar inte, jag ligger bara kvar i sängen” (04) 

 

 

Stöd från vården 

Deltagarna upplevde vårdens stöd i att genomföra fysisk aktivitet värdefullt. Flera hade 

erfarit stora svårigheter efter att ha insjuknat med att komma i gång med fysisk aktivitet. 

Det upplevdes en oro och ovisshet kring hur man skulle tolka symptom såsom hjärtrusning, 

yrsel och svaghet vid fysisk aktivitet. I de fall deltagarna fått stöd i form av vägledning 

från vården spelade det en viktig roll för att våga utföra den fysiska aktiviteten och för att 

kunna anpassa den till en rimlig nivå. 
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Att ha bokade tider var också något som underlättade för att komma i väg, antingen hos 

fysioterapeut eller annan aktivitet. Flera deltagare beskrev att de eftersom till sin natur är 

lojala så sker sällan avvikande från bokade tider, varför dessa också blir av som planerat. 

Att utföra den fysiska aktiviteten på plats med stöd av fysioterapeut var även något som 

upplevdes tryggt. 

 

”Men att få lov att träna med någon som har koll på en och se att liksom, jag kan inte göra 

fel riktigt. Det har gjort att man kan - jag litar mer på att kroppen funkar igen.” (01) 

 

Likaså att det fanns en kontinuitet i träningen hos fysioterapeuten – det vill säga att man 

höll sig till ett förutbestämt program. En deltagare beskriver vidare hur nya moment i 

träningen ofta gav besvärande hjärntrötthet som kunde undvikas till större grad genom att 

hålla sig till bekanta övningar: 

 

”Och jag märker att jag blir väldigt hjärntrött när vi gör någonting nytt. Det tar rätt lång 

tid innan kroppen gjort muskelminne av en rörelse. Och innan det kommer så tar det 

jättemycket hjärnverksamhet” (01) 

 

Fysisk aktivitet bidrar till välmående 

På flera sätt beskrev deltagarna hur den fysiska aktiviteten bidrar till ett ökat välmående. 

Det upplevdes en ökad kognition av att röra på sig; man kunde rensa tankarna under 

aktiviteten och huvudet kändes klarare efteråt. Det kändes också skönt att ha fokus på 

kroppen i stället för huvudet. En ökad avslappning upplevdes också efter att ha varit fysiskt 

aktiv, vilket flera deltagare beskrev var välkommet då det var vanligt med besvärande 

spänningar i kroppen. En ökad kroppsmedvetenhet beskrevs också; fysisk aktivitet gav en 

distinktion för hur kroppen känns när den är aktiverad jämfört med när den är avslappnad. 

 

”Och fördelen med lite rörelse är att när jag hade gjort det, så kunde jag komma ner i 

avslappning mer, så det blev väl det här anspänning och avspänning, att det blev så tydligt 

också med fysisk aktivitet, liksom.” (08) 

 

En annan deltagare beskrev även hur den fysiska aktiviteten hjälpte att återfå tilliten till 

kroppen, att känna sig säkrare i sig själv och sin kropp: 
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”Jag har inte märkt att jag blivit tröttare, jag har inte märkt att jag blivit piggare, men jag 

känner mig säkrare i mig själv.” (01) 

 

Medvetenheten i sig om alla fördelar som erfarits med den fysiska aktiviteten bidrog också 

till en ökad motivation till att utföra den. 

 

 

Hinder för fysisk aktivitet 

Den här kategorin handlar om vad deltagarna upplevde för utmaningar med fysisk 

aktivitet. Den består av två underkategorier: Vården har mer att lära och Svårt hitta 

balans. 

 

Vården har mer att lära 

Deltagarna berättade om sina upplevelser i kontakten med vården och det var vanligt att 

uppleva att vården var dåligt anpassad till den egna personen. Flera beskrev upplevelsen av 

att den fysiska aktiviteten som getts i behandling var för avancerad sett till den fas i 

utmattningen man befann sig i, och hade därför önskat mer individuell anpassning i 

behandlingen till de olika stadierna av utmattningen.  

 

Likaså upplevde flera att det saknades förklaringsmodeller samt information, råd och stöd 

kring sin diagnos. Den uteblivna informationen i sig gjorde att man kände sig osäker kring 

hur man ska förhålla sig till fysisk aktivitet. Ibland fick man olika bud från olika 

vårdgivare. Deltagare 06 beskrev hur detta ledde till ovisshet:  

 

”Det jag saknade framför allt i början var att ingen kunde förklara vad som händer, man 

fick olika besked från vården, man saknade kunskap kändes det verkligen som. Ska jag 

pressa mig och få en ökad puls eller ska jag inte göra det?” (06) 

 

Svårt hitta balans 

Att hitta balans var något som de flesta deltagare upplevde vara svårt. Symptom relaterade 

till UMS såsom trötthet, smärta och nedstämdhet kunde vara begränsande till att alls utföra 

fysisk aktivitet. Framför allt att göra det själv var utmanande: 
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”Det är just det här att hitta lagom, men det är det som är så svårt att göra på egen hand” 

(09) 

 

Flera deltagare berättade hur de efter att ha varit socialt aktiva, exempelvis efter en helg 

eller efter ett arbetspass, kunde vara helt tömda på energi och därmed få prioritera bort 

fysisk aktivitet. Men även att exempelvis hemmasysslor eller övriga aktiviteter behövde 

prioriteras före den fysiska aktiviteten, och hur svårt det kunde vara att veta vad som gav 

efterverkningar: 

 

”Det är också så svårt att veta vad det är som gör att man blir så trött dagen efter, är det 

att jag både promenerade till affären och cyklade samma dag, eller var det något annat?” 

(09) 

 

Det beskrevs också hur det kunde vara svårt att motivera sig själv på egen hand att komma 

i gång med fysisk aktivitet. Ibland var dock motivationen hög, framför allt på de dagar med 

lite mer energi, där det gick enklare att komma ut men där det var lättare att ta ut sig mer. 

Detta var något som ofta gav bakslag där följden kunde vara att bli sängliggande, ibland 

flera dagar efteråt. Vetskapen om det i sig kunde ge ett visst motstånd till att utföra fysisk 

aktivitet. Nästan alla deltagare beskrev hur pulshöjande träning tycktes vara det som gav 

mest negativ feedback. 

 

”Jag testade en gång att springa en kilometer men det gick liksom inte, för då rusade 

pulsen på ett annat sätt än den brukar göra, och så den här ångesten liksom...” (04) 

 

”Om jag skulle försöka mig ut på en joggingtur här på en kvart, då får jag gå och lägga 

mig och sova två-tre timmar.” (06) 

 

Ibland kunde också höga krav på sig själv tillsammans med en vilja att träna på samma 

nivå som man gjort innan insjuknandet i UMS bidra till svårigheten att finna balans.  

 

”Så det blir lätt en baksida där det blir en prestation, där man inte vill nöja mig med 

mindre fysisk aktivitet än vad man kunde innan” (09) 

 



 16 
 

Omgivning har betydelse 

Denna kategori berör omgivningens betydelse och hur den kan inverka både positivt och 

negativt till upplevelsen av fysisk aktivitet. Den består av tre underkategorier: Sociala 

miljöer belastande, Utomhus är positivt, Väder påverkar. 

 

Sociala miljöer belastande 

Att utföra fysisk aktivitet i sociala situationer var något som upplevdes belastande för 

deltagarna. Att exempelvis ta en promenad med en vän upplevdes jobbigt eftersom det då 

var lätt att falla in i den andra personens takt, och genom att samtidigt hålla i gång en 

konversation krävdes energi på flera nivåer. 

 

”Det jag har märkt är ju att när jag ska ta hänsyn till andra människor så sätter jag undan 

mina egna behov, och då har jag pressat mig själv alldeles för mycket, så när jag tränat 

själv så har jag lättare för att ta hänsyn till mina behov” (05) 

 

”Det räcker med att ta in det som finns. Att prata med någon samtidigt ökar ju på 

stressen” (06) 

 

Att träna på träningsanläggningar var uteslutet för flera deltagare då de höga ljuden och de 

många intrycken upplevdes allt för dränerande. Att exempelvis delta på gruppass kunde 

medföra en känsla av press att träna på samma nivå som övriga, och det kändes generande 

att låta andra se att man behövde avbryta eller ta pauser. 

 

 

Utomhus är positivt 

Att röra på sig utomhus upplevdes positivt på flera sätt. Det faktum att komma ut gav ett 

mål med dagen, vilket var viktigt inte minst om deltagaren var sjukskriven och tillbringade 

mycket tid inomhus. Att få känna frisk luft och uppleva naturen upplevdes välbehövligt. 

Det var också i den miljön som många tyckte om att ta sina promenader. Naturen beskrevs 

som läkande med de olika sinnesintrycken den medförde. 

 

”När jag ser det vackra där ute, hur löven skiftar färg, den upplevelsen blir ju en hjälp till 

läkning” (09) 
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Väder påverkar 

Även om det oftast upplevdes positivt att komma ut så kunde vädret påverka negativt. 

Mörker kunde bidra till att motivationen att komma ut minskade. Men även hur kyla kunde 

driva på spänningar i kroppen, spänningar som redan innan var besvärande. Bland annat 

beskriver en deltagare hur kyla kan upplevas med utmattningssyndrom: 

 

”Väder och vind kan ju stoppa, kallt och snö när man har en utmattad kropp gör ju ännu 

mer ont...” (07) 

 

 

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att lågintensiv fysisk aktivitet var det som deltagarna upplevde fungerade 

bäst. Promenader, gärna i naturen, var det som föredrogs av de flesta. Det var viktigt att 

kunna utföra aktiviteten på sina egna villkor. Att promenera med en hund var förknippat 

med positiva upplevelser och hjälpte flera deltagare att kontinuerligt utföra fysisk aktivitet. 

Kontakt med vården kunde också på flera sätt verka främjande till att utföra fysisk 

aktivitet. Att fysisk aktivitet bidrog till välmående på olika sätt beskrevs också av de 

intervjuade. Denna upplevelse gav en medvetenhet om fördelarna som var främjande för 

att utföra den fysiska aktiviteten. 

 

Det fanns utmaningar med att utföra fysisk aktivitet och här beskrevs igen vårdens roll. 

Även om vissa deltagare var nöjda med det stöd som erhållits från vården, så upplevde 

flera deltagare att de saknade mycket i den vård som getts. Behandlingen upplevdes i flera 

fall som för krävande sett till den fas i UMS deltagarna befann sig i. En annan utmaning 

som beskrevs var att hitta balans. Dels kunde symptom relaterade till UMS försvåra 

möjligheten att alls utföra fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten i sig gav också ofta 

bakslag - framför allt pulshöjande träning. Den begränsade energimängden gjorde att det 

ibland var svårt att inrymma fysisk aktivitet tillsammans med övriga aktiviteter som också 

tog energi. 
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Omgivningen hade viktig betydelse för hur den fysiska aktiviteten upplevdes. Högljudda 

miljöer med många intryck upplevdes dränerande. Att delta på gruppass medförde en press 

att träna på gruppens nivå. Att ta en promenad med sällskap ökade på stressen och gjorde 

att man oftare tog ut sig mer. Något som också beskrevs var hur årstid och väderlek kunde 

vara påverkande inslag. Mörker minskade på motivationen att komma ut och kyla drev på 

spänningar och obehag. Omgivningar utomhus beskrevs av flera av de intervjuade som 

läkande, framför allt när vistelsen skedde i naturen. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Främjar fysisk aktivitet 

Deltagarna lyfte fram de olika faktorer som verkade främjande till att utföra fysisk 

aktivitet. Kontakt med vården beskrevs av några deltagare som en sådan. Eftersom kroppen 

upplevdes annorlunda, och reagerade på andra sätt än den gjort av fysisk aktivitet innan 

insjuknandet, fanns en osäkerhet kring att utföra den. Det upplevdes då värdefullt att få 

trygghet i att utföra fysisk aktivitet med stöd av vården, exempelvis via vägledning och att 

träna på plats med fysioterapeut. Att den behandlande professionen spelar en viktig roll i 

det sociala stödet vid fysisk aktivitet stödjs i tidigare forskning (28, 35). 

 

Något som också ansågs främja den fysiska aktiviteten var möjligheten att kunna utföra 

den i sitt eget tempo, vilket som regel medförde att deltagarna utförde den självständigt. 

Det saknas tidigare kvalitativa studier som direkt riktar sig in på hur fysisk aktivitet 

upplevs av personer med UMS. Dock är resultaten i linje med en tidigare studie gjord på 

personer med psykisk ohälsa, vilka föredrog att utföra den fysiska aktiviteten på egen hand 

(28). En medvetenhet om och en tro på fördelarna med aktiviteten kunde också ses som 

gemensamma främjande faktorer till fysisk aktivitet för deltagarna i den refererade studien 

och i föreliggande studie. 

 

Deltagarna beskrev hur fysisk aktivitet ledde till välmående av olika slag. Detta 

inkluderade förbättrad kognition, förbättrat självförtroende, ökad avslappning samt ökad 

kroppsmedvetenhet. I en magisteruppsats undersöktes upplevelser av multimodal 

rehabilitering hos personer med UMS där träningen leddes av fysioterapeut i grupp. 
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Deltagarna beskrev en liknande upplevelse, nämligen att de fick en större medvetenhet om 

sin kropp och dess signaler vilket gjorde att man lärde sig lägga träningen på en lagom nivå 

(27).  

 

Tidigare kvantitativa studier har visat effekt av fysisk aktivitet hos dessa personer. En 

svensk studie visade att aerob träning i form av motionscykling gav kortsiktig förbättring i 

kognition hos patienter med utmattningssyndrom (24). En annan studie jämförde fysisk 

aktivitet med KBT och visade att båda behandlingsmetoderna gav en signifikant minskning 

av utmattning hos denna grupp (23). Hos personer med burnout finns desto mer forskning 

gjord, som demonstrerar den positiva effekten av fysisk aktivitet (35-37). Det råder dock 

ingen vetenskaplig konsensus; en meta-analys kunde inte visa på att fysisk aktivitet var 

effektivt i att minska burnout, men kastar också ljus över komplexiteten i frågan genom att 

diskutera det faktum att behandlingsmodaliteterna i de inkluderade studierna varierade 

stort och troligen också varierar i sin inverkan på individerna (38). Det här ger också 

deltagarna i föreliggande studie fog för genom sina beskrivningar av hur olika nivåer av 

fysisk aktivitet kunde ge väldigt varierande utfall i form av olika symptom.  

 

 

Hinder för fysisk aktivitet 

Samtliga deltagare berättade att det funnits utmaningar i olika grad med att utföra fysisk 

aktivitet. Något som bidrog till svårigheten att utföra fysisk aktivitet var symptom 

relaterade till UMS såsom trötthet och smärta. En systematisk översikt på personer med 

burnout lyfter fram det faktum att tillståndet, med utmattning som karaktäriserande 

symptom, har en negativ inverkan på graden av fysisk aktivitet (39). Det framhävs att 

trötthet är en naturlig stoppsignal för att motverka en överdriven uttömning av energi. När 

människor är i ett tillstånd av utmattning har de därför en lägre tendens att påbörja olika 

uppgifter, framför allt om de kräver mycket energi. Fysisk aktivitet är just en sådan sak 

som kräver (hög) ansträngning, varför tillstånd av utmattning gör det svårt att engagera sig 

i fysisk aktivitet, vilket deltagarna i föreliggande studie också bekräftar med sina 

upplevelser.  

 

Kanske kan detta också förklara varför deltagarna upplevde att fysisk aktivitet i form av 

pulshöjande aktivitet var besvärligare att utföra, eftersom detta kräver mer energi (40). 

Deltagarna beskrev hur denna typ av aktivitet kunde bidra till bakslag där konsekvensen 
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kunde vara att bli sängliggande, ibland i flera dagar. Beskrivningar kring hur kroppen 

reagerade under aktiviteten, såsom överdriven hjärtrusning och yrsel, framkom också av de 

intervjuade. Studier på personer med burnout har visat att tillståndet innebär en påverkan 

på de två huvudsakliga system som svarar för stressrespons; HPA-axeln och det autonoma 

nervsystemet, vilket kan leda till överdriven eller lägre än normal allostatisk respons (41, 

42). I en studie av de Vente et al (42) sågs att personer med burnout som utsattes för en 

psykosocial stressor reagerade annorlunda sett till fysiologiska variabler än friska 

kontroller; blodtryck samt cardiac output var förhöjda och hjärtfrekvensvariabiliteten i vila 

var reducerad. Hjärtfrekvensvariabilitet är ett väletablerat index för funktionen av den 

parasympatiska grenen av det autonoma nervsystemet, där en högre sådan i vila indikerar 

ett mer välbalanserat autonomt nervsystem (43). 

 

Även om burnout och utmattningssyndrom är två åtskilda diagnoser så har de stora 

likheter. De båda har gemensamt att individen ska ha varit utsatt för kronisk stress och där 

följden är ett tillstånd av utmattning. Med tanke på att båda diagnoserna rör den kroniska 

stressen går det att därför att argumentera för sannolikheten att båda diagnoserna kan föra 

med sig liknande följder på fysiologisk nivå. Det finns till författarens kännedom inga 

studier som undersökt detta hos personer med utmattningssyndrom, men sett till de två 

diagnosernas gemensamma grund är dysreglering av HPA-axeln och det autonoma 

nervsystemet troligt förekommande även hos personer med utmattningssyndrom. Därför 

kan detta också spela som möjliga förklarande orsaker till de kroppsliga reaktioner såsom 

överdrivet pulssvar vid fysisk aktivitet som deltagarna med UMS i denna studie beskrivit. 

 

En annan viktig faktor flera utav deltagarna lyfte fram som bidragande till att den fysiska 

aktiviteten kunde vara utmanande var erfarenheter hos vården. Eftersom deltagarna själva 

upplevde frågetecken kring den fysiska aktiviteten, då upplevelser av kroppens annorlunda 

reaktioner på denna kunde vara oroande och svåra att förstå, önskades information och 

förklaringsmodeller från vården. Detta för att få mod och kunskap i hur man skulle förhålla 

sig till fysisk aktivitet och de symptom som kunde uppträda. Detta upplevdes vara uteblivet 

eller så gavs olika bud från olika vårdgivare vilket skapade förvirring och osäkerhet. 

Vikten av patientutbildning har studerats i tidigare forskning av olika patientgrupper där 

det bland annat setts leda till högre copingförmåga hos hjärtpatienter (44), högre 

livskvalitet hos patienter med stomi (45), samt bättre egenkontroll, bättre 

handlingsplanering för fysisk aktivitet och högre tillfredsställelse med behandlingen hos 
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patienter med fibromyalgi (46).  

 

Ett annat sätt som flera deltagare beskrev att vården upplevdes dåligt anpassad till den egna 

personen på var nivån på aktiviteten i behandlingen. Flera av de intervjuade upplevde att 

(den fysiska) aktiviteten var för avancerad sett till den fas i UMS man befann sig i vilket 

gjorde upplevelsen obehaglig. I en studie av Nijs et al som rörde två andra typer av 

tillstånd; kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi – som också karaktäriseras av kraftig 

exacerbation vid fysisk aktivitet - visade på vikten av individuellt anpassad behandling för 

att minska rörelserädsla och undvikandebeteende samt att öka den fysiska aktiviteten (47). 

Den refererade studien och föreliggande studie berör olika patientgrupper, men då 

diagnoserna alla har trötthet som ett av kännetecknen (25, 47), samt ger likartad påverkan 

av fysisk aktivitet kan det här ge stöd till vikten av patientcentrerad behandling för 

personer med UMS. Detta för att minska risk för rörelserädsla och finna mod att utföra 

fysisk aktivitet. 

 

 

Omgivning har betydelse 

Omgivningen inverkade på hur deltagarna upplevde den fysiska aktiviteten. Det var vanligt 

att uppleva att sällskap under aktiviteten ökade på stressen och därför föredrogs att utöva 

den ensam. Här verkar deltagarna skilja sig från övrig befolkning. En systematisk översikt 

på vuxnas miljöfaktorer som bidrar till fysisk aktivitet visade att ha en kamrat i den fysiska 

aktiviteten var en social faktor som starkt kunde förklara graden av fysisk aktivitet (48). 

Dock föredrog ett flertal deltagare i denna studie att utöva den fysiska aktiviteten med 

hund som sällskap. Kanske kan det vara så att hunden hos personer med UMS kan ersätta 

det sociala stödet vid fysisk aktivitet utan att innebära samma krav på social interaktion 

som en annan människa ofta gör.  

 

Att träna på träningsanläggningar, där man vistades bland flera människor upplevdes också 

krävande av deltagarna. Dels på grund av de höga ljuden och de många intrycken vilket var 

uttröttande, dels eftersom det i dessa miljöer vistades många människor. Det kunde kännas 

generande att behöva avbryta eller lägga sig ned och vila under ett gruppass. Forskning på 

patienter med psykisk ohälsa där man undersökt främjande och hindrande faktorer till 

fysisk aktivitet visade på att känna sig obekväm i den fysiska aktiviteten var associerat med 

en negativ upplevelse (28) vilket får sägas vara gemensamt för resultaten i föreliggande 
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studie. 

 

Naturen som omgivning bidrog till en positiv upplevelse för deltagarna i den fysiska 

aktiviteten. Flera deltagare beskrev naturen som läkande. Att naturen har en inverkan på 

stressrelaterade besvär överensstämmer med tidigare forskning (49-51). Promenader med 

coachning i naturen för personer med stressrelaterade besvär och burnout har visats ge 

minskning av besvär – och den naturliga miljön gav en extra positiv effekt (49). En studie 

över hotellanställda visade på att naturinspirerade miljöer på arbetet kunde minska burnout 

hos de anställda (50). En annan studie där populationen bestod av sjuksköterskor lyfte fram 

att den upplevda visuella tillgången till natur var den faktor som bäst predicerade burnout 

(51).  

 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod tillämpades för denna studie. Eftersom syftet var att undersöka 

upplevelser av fysisk aktivitet samt främjande och hindrande faktorer till denna hos 

personer med utmattningssyndrom var en induktiv ansats med explorativ och deskriptiv 

design väl lämpad. Detta för att på bästa sätt undersöka och beskriva deltagarnas 

individuella och subjektiva erfarenheter (31). 

 

I en artikel av Graneheim och Lundman diskuteras tre olika aspekter av trovärdighet; 

”credibility”, ”dependability” och ”transferability” (34). ”Credibility” riktar in sig på hur 

väl genomförandet samt data och analysprocesser adresserar studiens syfte. Urvalet i 

föreliggande studie gjordes genom ändamålsenligt urval. Detta valdes då underlaget av 

personer som anmälde intresse att delta var relativt litet samt uppgav en variation i 

upplevelser vilket möjliggjorde att handplocka deltagarna för att få en bredd i 

beskrivningarna. De deltagare som rekryterades mötte inklusionskriterierna varför dessa 

ansågs ha relevanta erfarenheter. Något som också stärker studiens trovärdighet i form av 

”credibility” är att en semistrukturerad intervjuguide med objektiva frågor utformades 

vilket möjliggjorde för författaren att hålla sina egna värderingar utanför intervjuerna (30, 

34). En semistrukturerad intervjuguide bedömdes som det mest lämpliga för studiens syfte 

för att hålla samtalet så fritt och samtidigt så nära till syftet som möjligt. Ett annat val 

såsom en strukturerad intervjuguide hade troligen medfört att lika uttömmande svar inte 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494421000943?via%3Dihub
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kunnat erhållas varför detta hade påverkat trovärdigheten negativt. Den första intervjun 

genomfördes som en pilotintervju för att pröva frågornas relevans vilket stärker studiens 

tillförlitlighet ytterligare (30). Författaren fick då lov att öva på intervjuteknik samt att se 

över behovet att revidera frågeguiden för att få så innehållsrika svar som möjligt sett till 

syftet med studien (52).  

 

Intervjufrågorna var kortfattade och de visades ge relevanta svar som beskrev hur 

deltagarna upplevde fysisk aktivitet och främjande samt hindrande faktorer till denna, 

vilket gjorde att materialet bedömdes tillfredsställande att basera analysen på. Dock fick 

inte deltagarna möjlighet till att läsa igenom materialet för att bekräfta att deras uppfattning 

stämde överens med vad de ville förmedla, vilket sänker trovärdigheten i form 

”credibility” (34). Något annat som dock stärker resultatets trovärdighet är användandet av 

citat som belyser den personliga interaktionen i intervjuerna samt demonstrerar vilket 

material som användes i analysen.  

 

I analysarbetet har författaren regelbundet blickat tillbaka till de ursprungliga 

intervjusvaren för att säkra att resultatet återgav dess innehåll. I arbetet med analysen 

gjordes också forskartriangulering mellan författaren och handledaren för att öka kvalitén 

på denna (30). Detta gjordes genom att tillsammans diskutera och granska datan för att 

finna en konsensus kring koder, kategorier och underkategorier. Det här är något som 

också stärker studiens trovärdighet i form av ”credibility”. 

 

Trovärdighet i egenskap av ”dependability” rör författarens förförståelse och erfarenheter 

på området och dess eventuella inverkan på datainsamlingen (34). Medvetenheten om sin 

egen förförståelse hos forskaren är därför i den kvalitativa metoden av stor vikt. Detta för 

att inte färga studieresultatet med de egna tolkningarna. Dock kan förförståelse också vara 

positivt i betydelsen att förstå och ge mening åt deltagarnas beskrivningar och därmed ge 

ett ökat djup i resultatet (31, 53). I detta fall hade författaren ingen klinisk erfarenhet av 

personer med utmattningssyndrom, men en viss förförståelse i form av ett eget intresse för 

ämnet. Författaren var dock noggrann med att uppmärksamt samt aktivt lyssna på 

deltagarna och därmed låta deras beskrivningar komma fram och dominera samtalet. Detta 

tillsammans med den objektiva frågeguiden gör att författarens förförståelse inte anses ha 

påverkat trovärdigheten nämnvärt i form av ”dependability”. Något som däremot kan ha 

påverkat denna aspekt av trovärdighet är författarens kompetens i kvalitativ forskning (34). 
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Författaren i denna studie hade ingen tidigare erfarenhet av att genomföra kvalitativ 

forskning vilket kan påverka trovärdigheten. 

 

”Transferability” berör den utsträckning som resultaten kan föras över till andra miljöer 

eller grupper (34). För att öka denna är det av värde att ge en distinkt beskrivning av 

deltagarna, datainsamlingen och analysprocessen. En riklig presentation av resultaten med 

lämpliga citeringar ökar också trovärdigheten genom ”transferability”. För att öka denna 

aspekt av trovärdighet hade fler bakgrundsvariabler kunnat inhämtas för att bättre kunna 

beskriva de inkluderade deltagarna i denna studie. 

 

Endast kvinnor anmälde intresse att delta, varför det i denna studie föreligger en avsaknad 

av män. Detta är något som påverkar studiens överförbarhet, även om en viss spegling av 

populationen kan ses eftersom fler kvinnor än män tycks drabbas av utmattningssyndrom 

(54). Totalt tio personer intervjuades. Det begränsade antalet deltagare innebar sannolikt 

att mättnad inte kunnat uppnås i studien. Dock kan även ett lägre antal deltagare ge 

adekvata resultat då detta ger en större möjlighet att djupare bearbeta materialet (31). 

Överförbarheten påverkas dock av storleken på urvalsgruppen varför ett större antal 

deltagare hade kunnat öka överförbarheten (30). En närmare beskrivning av deltagarna 

såsom geografisk tillhörighet hade också kunnat påverka överförbarheten positivt. En 

annan aspekt som påverkar är att de deltagare som valde att delta i studien kan ha haft 

vissa egenskaper som gjorde att just de valde att vara med, exempelvis att vara vid bättre 

hälsa, att ha en lindrig/måttlig form av utmattning i stället för en svår sådan. Dock var detta 

inget som studien valde att inhämta uppgifter om, men kan potentiellt ge en ensidig bild av 

hur dessa personer upplever fysisk aktivitet där de med svårare utmattning inte 

representeras genom sina upplevelser i studien. Denna studie kan därför pga denna 

avsaknad av bakgrundsvariabel heller inte överföras till hela gruppen av personer med 

utmattningssyndrom. 

 

Deltagarna fick själva välja om intervjun skulle ske per telefon eller videolänk. Detta med 

antagandet att det skulle öka benägenheten och möjligheten att delta. Åtta deltagare valde 

att genomföra intervjun per telefon och två deltagare valde videolänk. Att samtala per 

telefon innebär att kommunikation såsom kroppsspråk, minspel etc går förlorat. Därför går 

det att diskutera om deltagarna skulle ha öppnat upp sig mer om intervjuerna hade skett 

med bild där den som intervjuar och deltagaren kan se varandra, vilket troligen hade 
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medfört en mer personlig känsla till samtalet och ökat den sociala dimensionen. Just den 

sociala aspekten var det många deltagare i intervjuerna beskrev sig uppleva vara 

energikrävande. Det kan därför vara så att fallet var tvärtom, att frånvaron av bild 

underlättade för deltagarna att dela med sig av sina upplevelser. Flera deltagare beskrev 

även att de var trötta på dagen för intervjun och därför föredrog telefonsamtal. Att 

genomföra intervjuerna på detta sätt medförde troligen att deltagandet blev mer tillgängligt 

för de intervjuade. De fick möjlighet att genomföra samtalen hemma, på en trygg plats med 

så lite störningsmoment som möjligt. Detta kan ha lett till mer öppenhet i deltagarnas svar 

vilket var eftersträvansvärt. 

 

Klinisk och samhällelig nytta 

Denna studie är till författarens vetskap den första att undersöka upplevelser av fysisk 

aktivitet samt främjande och hindrande faktorer till denna hos personer med 

utmattningssyndrom. I ett evidensperspektiv kan därför sägas att studien kommit med ny 

kunskap och hjälpt till att fylla en forskningslucka i detta ämne. Det är dock tänkbart att 

denna kunskap redan är bekant hos fysioterapeuter som jobbar med dessa patienter i den 

specialiserade vården. Deltagarnas beskrivningar tyder däremot på att det saknas kunskap 

kring ämnet i stora delar av vården, varför denna behöver spridas även till andra 

vårdnivåer. Fysioterapeuter i primärvården framför allt, men även övriga professioner som 

kommer i kontakt med dessa personer och som förskriver fysisk aktivitet på recept (FaR) 

kan ha användning av denna studies resultat. Detta genom att få ökad medvetenhet om 

problematiken som finns med fysisk aktivitet hos denna patientgrupp, men också hur man 

kan hjälpa till att främja den fysiska aktiviteten hos densamma. Studiens resultat belyser 

dessutom än mer vikten av framtida forskning på UMS - dels kvantitativ forskning 

beträffande behandlingsmetoder vid utmattningssyndrom, dels kvalitativ sådan där dessa 

personers röster kring behandlingen får komma fram. Det är tydligt att kunskapen inom 

området behöver utvecklas, vilket går hand i hand med att både öka möjligheten till 

evidensbaserad behandling och att göra informationen mer tillgänglig för de drabbade 

personerna. 

 

Eftersom utmattningssyndrom är vanligt förekommande i samhället och ökar (54) är det 

väl motiverat ur ett samhälleligt perspektiv att få mer kunskap i ämnet. 

Utmattningssyndrom leder ofta till långa sjukskrivningsperioder och ger konsekvenser 
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både för individen, organisationer och samhället. Arbetsmiljöverket beräknar att en 

medarbetare som sjukskrivs i två månader för utmattningssyndrom kostar arbetsgivaren 

närmare 400 000 kr (55). Dock är det är inte ovanligt att personer med utmattningssyndrom 

har nedsatt arbetsförmåga i flera år efter insjuknandet (14). För symtomförbättring och 

arbetsåtergång är ett upprätthållande av rutiner kring bland annat fysisk aktivitet avgörande 

(13). Ur ett samhälleligt perspektiv är det önskvärt att dessa personer får rätt vård för att få 

möjlighet att återgå till samhället. Denna studie bidrar med verktyg till vården att i arbetet 

med fysisk aktivitet hos dessa personer, vara del av insatsen att hjälpa dem ur tillståndet. 

 

 

Etisk diskussion 

Personer med utmattningssyndrom kan ha en ökad känslighet för uttröttbarhet, varför detta 

var en risk och en etisk aspekt att ta hänsyn till. Författaren vill understryka det faktum att 

deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Ingen deltagare valde 

emellertid att göra detta. Författaren utgick dock från att deltagarna så hade gjort om det 

vore nödvändigt. Hänsyn togs även till deltagarnas eventuella uttröttbarhet genom att 

intervjun försökte hållas så koncis som möjligt, genom avgränsade frågor kopplade till 

syftet, samt genom att leda tillbaka fokus till syftet om detta bedömdes nödvändigt.  

 

 

Konklusion 

Studiens utfall gav en ökad kännedom kring hur personer med utmattningssyndrom 

upplever fysisk aktivitet. Resultatet visade att kravlös aktivitet, vårdens stöd och upplevt 

ökat välmående av fysisk aktivitet fungerade som främjande faktorer till denna. 

Svårigheter att hitta balans och dåligt anpassad vård verkade som hindrande faktorer till 

fysisk aktivitet. Omgivningen var av betydelse för hur den fysiska aktiviteten upplevdes -  

utomhus i naturen upplevdes positivt och sociala miljöer var desto mer belastande för 

deltagarna. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 

 

Frågeguide 

1. Kan du berätta lite om din upplevelse av fysisk aktivitet? Vilken/vilka sorters fysisk 

aktivitet? 

 

2. Var det något som kändes positivt eller bra med den fysiska aktiviteten? 

 

3. När du skulle utföra fysisk aktivitet – var det något som underlättade för den att bli av? 

 

4. Var det något som kändes negativt eller mindre bra med den fysiska aktiviteten? 

 

5. När du skulle utföra den fysiska aktiviteten – var det något som gjorde att det inte blev 

av?  

 

6. Hur tycker du att den fysiska aktiviteten har påverkat din 

diagnos/utmattningssyndromet? 

 

7. Något viktigt du tycker att vi missat, eller något mer som du vill berätta? 

 

 

 

Exempel på följdfrågor: 

Berätta mer? 

Vad tänker du om det? 

Hur menar du då? 

Kan du utveckla X? 
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Bilaga 2                                  

 

Information till intervjudeltagarna 

 

Hej! 

Jag studerar en magisterutbildning i fysioterapi och söker deltagare till mitt examensarbete 

som görs genom Uppsala universitet. Studiens syfte är att undersöka upplevelser och 

erfarenheter av fysisk aktivitet hos patienter med utmattningssyndrom och söker därför dig 

med diagnosen som försökt genomföra, har genomfört eller genomför fysisk aktivitet. 

 

Vad handlar studien om och varför ska jag ska delta? 

Utmattningssyndrom är ett tillstånd som kan innebära stor nedsättning i både mental och 

kroppslig funktion. Socialstyrelsen rekommenderar multimodal rehabilitering för 

tillståndet där fysisk aktivitet utgör viktig del av behandlingen. Många patienter upplever 

samtidigt stor kroppslig trötthet eller uttröttbarhet. Därför skulle det vara intressant att se 

vad patienter med utmattningssyndrom har för upplevelser och erfarenheter av fysisk 

aktivitet som behandling. 

 

Hur går studien till? 

Intervju vid ett tillfälle som beräknas ta ca 20 minuter någon gång under oktober-november 

2021. Intervjun sker på distans via Zoom, Teams eller telefon beroende på vad du föredrar. 

Frågorna kommer beröra dina upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet. Materialet 

kommer spelas in för transkribering och sparas på lösenordskyddad dator. Dina svar och 

uppgifter kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Som deltagare 

kommer du vara avidentifierad i själva studien och det du har sagt kommer inte gå att 

kopplas till dig. Det inspelade materialet kommer raderas efter att studien är godkänd. 

 

Hur kan jag ta del av studien? 

Examensarbetet kommer publiceras på databasen DiVA efter godkännande. Den kan nås 

på: www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-9079. Du kan också kontakta ansvarig 

för studien för att ta del av dina individuella data. 

 

Deltagandet är frivilligt 

Deltagandet sker helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande 

utan att motivera orsak. Då tas ditt material bort från studien.  

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till: 

 

 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-9079
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