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Sammanfattning 

Bakgrund/problemformulering: Överträning som begrepp är komplext och svårdefinierat då det 

saknas tydliga riktlinjer för behandling samt specifika instrument för diagnostisering. Att undersöka 

fysioterapeuters erfarenheter och uppfattningar om överträning inom primärvården samt åtgärder 

gällande patienter som övertränar skulle därför ge värdefull kunskap och ökad förståelse för begreppet 

överträning.  

Syfte: Att undersöka erfarenheter hos fysioterapeuter inom primärvården, rörande deras möte med 

patienter som övertränar 

Metod: Kvalitativ metod med deskriptiv och explorativ design. Datainsamlingen utfördes genom fem 

semistrukturerade intervjuer med fysioterapeuter inom primärvården i Dalarna och Uppsala. 

Databearbetning tillämpades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatsammanfattning: Överträning upplevdes sällan förekommande inom primärvården och om 

det förekom, förekom det främst hos yngre, ambitiösa personer som hade en stressig livssituation. Att 

vårdkontakt söktes efter lång tid, främst på grund av smärta, och bristande kunskaper upplevdes vara 

ett problem enligt fysioterapeuten. Som preventiva och rehabiliterande åtgärder nämndes vila, varierad 

och lustfylld träning samt olika avslappningstekniker. Som rehabilitering framhävdes även vikten av 

god pedagogik samt täta uppföljningar. 

Slutsats: Ett svårdefinierat begrepp och bristande kunskaper gör överträning och dess konsekvenser 

till något komplext inom primärvården. Det saknas kunskap och riktlinjer för både behandling och 

diagnostisering, därför krävs vidare forskning för att öka medvetenheten om begreppet överträning. 

Keywords: Overtraining, exercise, physiotherapy, primary care  

  



 

 

 

 

Abstract 

Background: Overtraining as a concept is complex and difficult to define as there are neither clear 

guidelines applicable for treatment nor specific diagnostic tools available. Investigating 

physiotherapists' experiences and perceptions of overtraining in primary care as well as measures 

concerning these patients would therefore provide valuable knowledge and increased understanding of 

the concept of overtraining. 

Objective: To study experiences with primary care physiotherapists regarding their encounter with 

patients who over train 

Methods: A qualitative method of descriptive and explorative design was applied. The data collection 

was conducted through five semi-structured interviews with physiotherapists in Dalarna and Uppsala. 

Data processing was performed through applying a qualitative content analysis. 

Results: Overtraining was experienced as rarely present in primary care. If it was found, it was mainly 

found in younger, ambitious people who had a stressful life situation. It was found that patients 

generally do not seek professional care before having experienced pain for a longer period of time, and 

inadequate knowledge was found to be a problem according to the physiotherapist. As a preventive 

and rehabilitative measure, rest, varied and well-liked exercise and various relaxation techniques were 

mentioned. As a rehabilitation, the importance of good education as well as frequent follow-up was 

emphasized. 

Conclusions: Inadequate knowledge and a hard-defined concept make overtraining and its 

consequences a complex issue in primary care. There is no knowledge and guidance for both treatment 

and diagnosis, therefore further research is needed to raise awareness of the term "overtraining". 

Keywords: Overtraining, exercise, physiotherapy, primary care   
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Bakgrund 

Överträning- ett omtvistat begrepp 

Ohälsosamma vanor såsom stillasittande och brist på fysisk aktivitet är en av de största orsakerna till 

sjukdom, därför rekommenderas vi att vara fysiskt aktiva, både i sjukdomsprevention och för att 

främja livskvalitet (1). Med fysisk aktivitet avses all rörelse som ökar energiomsättningen, och 

innefattas av alla typer av muskelaktiverande övningar såsom hushållsarbete, promenader, motion och 

friluftsliv. Motion är däremot en planerad fysisk aktivitet som har ett visst syfte, t ex ge bättre hälsa 

och välmående, medan träning har en tydlig målsättning i att öka prestationsförmågan, t ex inom idrott 

(1). 

För att öka den fysiska prestationsförmågan krävs inte bara en ökad träningsmängd, utan en 

kombination med vila. En balansgång krävs mellan dessa för att motverka negativa konsekvenser, t ex 

överträning (2).  

Begreppet överträning är omdiskuterat vad gäller dess betydelse och skiljer sig mellan länder. Det 

begrepp som förekommer i det svenska språket är överträning, som beskrivs som en process eller ett 

beteende, som i sin tur kan leda till det negativa tillståndet, överträningssyndromet (2). I Sverige 

används oftast begreppet överträning, medan det i engelskspråkiga länder förekommer ett flertal 

begrepp med delade meningar om begreppens respektive betydelse (3). Gemensamt är att överträning 

kan ses som en negativ balans mellan återhämtning och träning (4). Det svenska begreppet saknar klar 

definition vilket gör att det vrids och vänds på för att passa sammanhanget vilket lätt leder till 

missförstånd avseende dess betydelse (3). De begrepp som vanligtvis används i idrottssammanhang är 

functional overreaching, non-functional overreaching samt överträningssyndromet, varav den 

förstnämnda är den typ av överträning som planeras att leda till en superkompensation. Non-functional 

overreaching är som ett mellanläge mellan functional overreaching och överträningssyndromet, alltså 

att individen fortsätter träna intensivt utan tillräcklig återhämtning. Detta övergår slutligen till 

överträningssyndromet som är ett allvarligt tillstånd där individen inte längre klarar att prestera (5). 

Flertalet begrepp kan kopplas till överträning med liknande egenskaper och konsekvenser. I detta 

sammanhang bör begreppet träningsberoende nämnas, vilket har bekräftats av ett antal studier (6). Det 

klassificeras dock inte som en specifik medicinsk diagnos, men ett förslag på diagnoskriterier har 

utformats (6).  

Ett träningsberoende kan delas in i ett primärt träningsberoende samt sekundärt träningsberoende (7). 

Det primära träningsberoendet karakteriseras av en stereotypisk och rutinmässig besatthet av träning, 
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abstinenssymtom vid frånvaro av träning samt att beroendet ger sociala och fysiologiska 

konsekvenser. Ett sekundärt träningsberoende är ofta ett resultat av en ätstörningsproblematik där den 

stora träningsmängden används som ett komplement till en strikt diet, och är mer vanligt 

förekommande än det primära (7). 

Även begreppet ortorexi bör nämnas då det kan kopplas till överträning. Ännu klassificeras inte den 

som en specifik diagnos, dock uppfyller ortorexi kriterierna för en ätstörning. Ortorexi karakteriseras 

av ett patologiskt “renlevnadsbeteende” där fixering vid träning och näringsriktig mat tar över 

individens vardag, och träningen stegras med försämrad prestation som följd (6).  

Överträning; förekomst och dess biopsykosociala konsekvenser 

I en longitudinell studie gjord på unga simmare i England så kom det fram att 29 % någon gång hade 

drabbats av överträning eller overreaching (8). Det framgick också att det var vanligt att de som 

drabbats en gång fick återkommande återfall en eller flera gånger (8)..  

Överträning kan ge både fysiologiska och psykologiska symtom som påminner om de som kan ses vid 

utbrändhet. Till de symtomen med psykologisk karaktär hör nedstämdhet, apati, minskad självkänsla, 

irritabilitet samt störd sömn, medan viktminskning, minskad aptit, hormonella förändringar, sänkt 

immunförsvar, ökad vilopuls samt en ökad skaderisk kan härledas till de mer fysiologiska symtomen 

(4).  

Enligt studier är det främst de psykologiska symtomen som först visar sig vid ett 

överträningssyndrom, följt av de prestationsrelaterade (3). De fysiologiska symtomen har visat sig 

vara minst känsliga, och där påverkas de biokemiska före de immunologiska symtomen (3). 

Symtomen kan delas in ytterligare där de anses ha en sympatisk eller parasympatisk karaktär (9). Det 

förstnämnda karakteriseras främst av rastlöshet, medan det senare ger depressiva symtom. Att uppvisa 

sympatiska symtom är ovanligt och återfinns främst hos idrottsutövare som ägnar sig åt träning med 

anaeroba inslag, medan de parasympatiska symtomen är vanligare och förekommer främst vid aerob 

träning (9). 

Bakomliggande orsaker till överträning 

Orsakerna till överträning varierar beroende på sammanhanget och individen. Då det gäller individer 

som sysslar med professionell idrott anses de främsta orsakerna vara stress och press från 

omgivningen, alltför hög träningsmängd, fysisk utmattning samt minskad återhämtning och sömnbrist 

(4). Det behöver därmed inte vara träningsmängden som orsakar överträning, utan snarare individens 

totala stressituation. Överträning har ofta psykosociala orsaker, det kan handla om relationella problem 
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med vänner, familj och tränare, men också individens inre och yttre press att klara av situationen (10). 

I en studie av Sveriges riksidrottsgymnasier framkom att det inte finns något samband mellan ett stort 

antal träningstimmar och överträning, vilket ytterligare bekräftar att det främst handlar om den totala 

stressituationen (10). 

En av orsakerna till överträning kan vara att individen har en form av träningsberoende. En individ 

som är beroende av träning ökar sin träningsmängd successivt, men mår allt sämre fysiskt och 

psykiskt. Att minska på träningen framkallar mycket ångest, och detta tillstånd har en återfallsrisk 

precis som andra beroendetillstånd. Dessa individer kan inte öka sin sinnesstämning genom träningen 

då den istället blir ett medel för att undvika och hantera ångest, detta ses även hos patienter med 

ortorexi (6,7). 

Vårdkontakt vid överträning: undersökningsmetoder och rekommenderad behandling 

The American College of Sports Medicine och the European Collage of Sports Science har utformat 

riktlinjer vad gäller diagnostisering och behandling av överträning (11) men det finns överhuvudtaget 

inga riktlinjer gällande överträning och hur det ska hanteras inom de olika landstingen runt om i 

Sverige.  

Vad gäller patienter som övertränar till följd av ett träningsberoende så söker de med ett primärt 

träningsberoende sällan vård, medan de med ett sekundärt träningsberoende lättare “fångas upp” då de 

ofta är undernärda, underviktiga och mer benägna att få andra skador och sjukdomstillstånd (7). 

Patienter som övertränar till följd av sitt träningsberoende söker vård på grund av idrottsrelaterade 

skador såsom stressfraktureroch andra mjukdelsskador (12) och primärvården är vanligen deras första 

vårdkontakt. Ofta får de rådet att vila vilket kan vara den främsta orsaken till att en vårdkontakt 

undviks. Det är också vanligt att individer som övertränar tenderar att förneka att det rör sig om 

överträningsbeteende, med följd av att vårdkontakt undviks. Individerna ser överträningen och 

konsekvenserna den medför som ett misslyckande, och strävar efter att kompensera den förlorade 

kontrollen genom en ökad träningsmängd vilket ytterligare förvärrar tillståndet (7). Vid överträning 

hos elitidrottare är det vanligt att omgivningen eller tränare ofta reagerar i ett tidigt skede, t ex vid 

regelbunden uppföljning. Det finns tydligt uppsatta mål hos dessa individer och därmed är det lätt att 

uppmärksamma en utebliven prestationshöjning då de är väl övervakade av respektive tränare (1). 

Denna aspekt skiljer elitidrottare från motionärer då motionärerna inte har någon övervakning, vilket 

leder till att överträning hos motionärer kan vara svårt att identifiera. Om en elitidrottare söker läkare 

för en misstänkt överträning och uppvisar liknande symtom som en motionär, kommer elitidrottaren 

med största sannolik diagnosticeras som övertränad. Motionären däremot kan t ex få en 

depressionsdiagnos. Detta scenario kan ge en förklaring till varför vården missar att fånga upp 
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patienter med överträningssymtom, och kanske inte heller får den skräddarsydda behandling som 

krävs för återhämtningen (13). 

Metoder som används för att undersöka överträning hos idrottare är instrument som mäter olika 

symtom som är vanliga vid överträning. Profile of mood states (POMS) är en mätmetod som mäter 

sinnestillståndet hos individen generellt, samt ger enskilda poäng för bland annat depression och 

fatigue vilka är vanliga symtom hos personer som drabbats av överträning (9). Denna mätmetod har 

visats vara bäst gällande mätningar av psykologiska faktorer inom överträning och även ett bra 

instrument för att upptäcka överträning tidigt, då de psykologiska faktorerna är bland de första som 

visar sig vid överträning (14). Metoder som skulle kunna användas för att identifiera fysiologiska 

symtom på överträning är resurskrävande och ger inga snabba svar (3). Dessa undersökningsmetoder 

mäter fysiologiska symptom såsom blodglukos, laktat- och hormonnivåer, men inget av dessa kan visa 

på överträning specifikt. Det har också genomförts submaximala tester och maximala tester på 

syreupptagningsförmåga, där maximala tester har visat sig vara det som är mest relevant och reliabelt 

för att mäta överträning, dock finns svårigheter att praktiskt genomföra dessa tester. 

Sammanfattningsvis så finns det idag inga specifika mätmetoder gällande överträning (8).  

Den behandling som anses som mest effektiv vid överträning är prevention. Generellt bör träning 

alltid ske på en individanpassad nivå och sedan stegras långsamt, men hos elitidrottare ökar 

träningsdosen eller intensiteten snabbt. När en individ redan drabbats av överträning behövs ett 

träningsavbrott där durationen anpassas efter graden av överträning (15). Även en hög 

kroppsmedvetenhet hos individen betonas för att förebygga överträning. Detta är förutsättningen för 

att optimalt kunna balansera prestation och vila, och skapar förutsättningar för att med lugn och ro 

hantera nedgångar i prestation utan att ändra den planerade träningen. Individen kan hantera 

förändringar i prestation utan att gripas av panik, vilket möjliggör en långsiktigt ökad 

prestationsförmåga (16). 

Problemformulering 

Överträning som begrepp är komplext och svårdefinierat, det saknas tydliga riktlinjer för behandling 

samt specifika instrument för diagnostisering (2). 

Eftersom individer med överträningsbeteende tenderar att undvika vårdkontakt försvåras 

diagnostisering och hanteringen ytterligare. Att undersöka fysioterapeuters erfarenheter och 

uppfattningar om överträning inom primärvården samt åtgärder gällande patienter som övertränar 

skulle ge värdefull kunskap och ökad förståelse för tillståndet. Denna kunskap skulle vara av stort 

värde i arbetet med att skapa riktlinjer gällande hanteringen av dessa patienter inom primärvården, 

vilket ofta är en första instans för patienter med detta tillstånd.  
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Syfte 

Att undersöka erfarenheter hos en grupp fysioterapeuter inom primärvården, rörande deras möte med 

patienter som misstänks överträna samt erfarenheter av åtgärder. 

Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter finns hos en grupp fysioterapeuter inom primärvården rörande överträning 

hos sökande patienter? 

2. Vilka erfarenheter och uppfattningar har en grupp fysioterapeuter gällande åtgärder när det 

finns misstanke om överträning hos sökande patienter? 

Metod 

Design 

Studien var explorativ och deskriptiv med en kvalitativt induktiv ansats. En induktiv ansats var 

lämplig då analysen av materialet skedde förutsättningslöst och endast baserades på informanternas 

upplevelser (17).  

Urval  

Studien baserades på fem intervjuer med legitimerade fysioterapeuter inom Dalarna och Uppsala som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Urvalet skedde strategiskt eftersom de informanter som valdes antogs 

kunna ge rik och ändamålsenlig information (18), samt hade förmåga och intresse att prata om detta. 

De utvalda arbetsplatserna valdes med hänsyn till tillgänglighet för intervjuledarna. Merparten av de 

tillfrågade arbetsplatserna, ca 15 arbetsplatser, tackade nej till förfrågan då de upplevde att de inte 

hade några patienter som övertränar, eller tillräckliga erfarenheter eller kunskaper. Två av 

informanterna ställde dessutom in sin medverkan med kort varsel på grund av sjukdom, vilket gjorde 

att ytterligare informanter behövde tillfrågas.   

Inklusionskriterier: 

- Att ha haft patienter som övertränar 

- Att ha arbetat minst tre år inom primärvården 

- Att förstå svenska i tal och skrift då all information samt intervjuerna sker på svenska  

Orsaken till att de skulle ha arbetat minst tre år inom primärvården var att de skulle ha hunnit skapa 

sig en bild av denna patientgrupp. 
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen utfördes i form av enskilda semistrukturerade intervjuer med stöd av en 

intervjuguide, se bilaga 1. Semistrukturerade intervjuer var lämpligt i detta fall eftersom författarna har 

möjlighet att ställa följdfrågor vilket ökar möjligheten till mer spontanitet under intervjun (18). 

Intervjuerna utfördes med respektive informant i ett avskilt rum på respektive vårdcentral, och för 

ljudupptagning användes en diktafon. En intervjuguide formulerades utifrån frågeställningarna, se 

bilaga 1, där frågorna berörde fysioterapeutens erfarenheter av patienter som övertränar, samt 

relevanta behandlingsåtgärder. I intervjuguiden fanns förutbestämda följdfrågor som användes vid 

behov, men i de flesta fall ställdes följdfrågor spontant med tanke på den semistrukturerade 

intervjuformen.  

Genomförande 

Inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en lärare på Fysioterapeutprogrammet i Uppsala 

som är verksam inom primärvården. Detta för att säkerställa att frågorna i intervjuguiden är relevanta 

utifrån syftet med studien. Efter pilotintervjun fanns det möjlighet att förtydliga intervjuguiden om 

något var oklart, samt eventuellt förtydliga informationen som gavs i samband med intervjun, men 

inga sådana ändringar gjordes.  

För att komma i kontakt med informanterna undersöktes intresse för medverkan genom ett 

telefonsamtal till verksamhetschefen på respektive arbetsplats. Om intresse fanns skickades ett 

informationsbrev via mail till verksamhetschefen (se bilaga 3) som sedan valde ut den informant som 

uppfyllde inklusionskriterierna samt enligt verksamhetschefen ansågs vara mest lämpad att ge 

innehållsrik information om ämnet. I vissa fall vidarebefordrade bara verksamhetschefen 

informationsbrevet vidare till anställda fysioterapeuter, och om intresse att medverka fanns så hörde de 

av sig själva. En förfrågan om att få genomföra intervjuerna under arbetstid lämnades också till 

verksamhetschefen. Intervjuerna genomfördes under perioden januari-mars.  

Informanterna kontaktades sedan via antingen telefon eller mail, och de fick ta del av 

informationsbrevet, se bilaga 3, om de inte redan fått det från verksamhetschefen. Ett gemensamt 

beslut togs sedan om lämplig tid och plats för intervjun. Varje intervju tog 20-40 minuter och utfördes 

av en av författarna utan den andres närvaro. En av författarna genomförde 3 st intervjuer, medan den 

andra genomförde 2 st. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på respektive vårdcentral. Innan 

intervjun startade fick informanten skriftlig information angående hanteringen av intervjudata, dennes 

rättigheter att avbryta samt möjligheten att ge skriftligt samtycke. Bakgrundsdata såsom kön, ålder och 

yrkeshistoria utgjorde de inledande frågorna i intervjun, samt om informanten hade någon erfarenhet 

av fysisk aktivitet på fritiden eller hade varit tränare. Det var av intresse eftersom informanten då 
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kunde fått ytterligare erfarenheter utöver de yrkesmässiga. En ytterligare fråga ställdes vilken var 

frivillig att besvara som berörde erfarenheterna av överträning på ett personligt plan, t ex om 

informanten själv eller någon närstående drabbats av detta.  

Databearbetning 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (19) tillämpades för att analysera 

intervjudatan. Inom den kvalitativa innehållsanalysen är det tolkningen av texter som är det väsentliga, 

den används ofta inom olika vetenskaper och kan appliceras på texter med olika inriktningar. Denna 

metod används ofta för att tolka transkriberat intervjumaterial (20) vilket gjorde den lämplig för detta 

arbete. För att öka samstämmigheten för den kommande transkriberingen som utfördes enskilt av 

vardera författaren så transkriberades den första pilotintervjun med hjälp av båda författarna. Där 

fanns möjlighet att reda ut oklarheter om vad som skulle utelämnas, t ex omtag, pauser och suckar. Det 

sistnämnda, omtag, pauser och suckar valdes att utelämnas i transkriberingen.  

Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet som ett första steg i analysen. Detta 

utfördes av den författare som utfört intervjun. Det färdiga transkriptet skickades sedan till 

medförfattaren för genomläsning, tillsammans med ljudupptagningen. Nästa steg bestod i att plocka ut 

de meningsbärande enheter som var relevant för syftet och frågeställningarna, detta utfördes enskilt av 

vardera författaren för att sedan jämföras och stämmas av sinsemellan. De meningsbärande enheterna 

märktes med antingen A, B, C, D eller E för att markera vilken informant det rörde sig om. De 

meningsbärande enheterna kondenserades och grupperades sedan in i tabeller för att slutligen delas in i 

huvudkategorier utifrån innehåll. Efter gruppering i huvudkategorier formades subkategorier för en 

ytterligare indelning (19). Båda författarna deltog i denna indelningsprocess för att öka trovärdigheten 

och samstämmigheten. Smakprov skickades till handledare för avstämning, vilket möjliggjorde en 

triangulering mellan författare och handledare. 

 

Tabell 1. Ett exempel från analysprocessen 

Huvudkateg-

orier 

Subkategorier            Kondenserade meningsbärande enheter 

Patient egenskaper Oftast yngre 

patienter 

“ ... oftast yngre patienter som jag upplever att det rör sig om” (B) 
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Patient egenskaper Oftast yngre 

patienter 

“jag tycker det är mer vanligt bland yngre än äldre men 

 träffar väl i alla fall någon i veckan sådär” (D) 

Patient egenskaper Sällan 

förekommande 

inom primärvård 

“jag har träffat ganska få patienter där det har rört sig om överträning” (B) 

Patient egenskaper Sällan 

förekommande 

inom primärvård 

“Man ser det inte jätte ofta i primärvård, vet inte varför, det är kanske mer att 

de träffar läkare och inte upptäcker det pga. om man har många förkylningar 

och mår lite deppigt” (A) 

Patient egenskaper Sällan 

förekommande 

inom primärvård 

“Kanske någon är väldigt engagerad och tränar bra på motionsnivå, och 

kanske har någon form av klubb och får råd från dem, att vila, och 

personligen ser jag inte så många i primärvården” (A) 

 

Etiska överväganden 

Via den skriftliga informationen (bilaga 2) var informanterna medvetna om syfte och deras del i 

studien. Informanterna fick också via informationen kännedom om att de när som helst hade rätt att 

avbryta sitt medverkande, både innan intervjun samt under själva intervjutillfället, utan att någon 

uppenbar orsak behövde anges. Skriftligt samtycke gavs av informanterna precis innan intervjun 

påbörjades, se bilaga 2. Informanternas konfidentialitet kunde intygas genom en noggrann hantering 

av personuppgifter samt datamaterialet som endast författarna och handledare haft tillgång till. 

 Efter publicering lämnas det inspelade materialet över till Uppsala universitet för arkivering samt 

raderas från datorerna som använts under arbetets gång. Under hela arbetets gång har 

intervjumaterialet bearbetats med hjälp av två lösenordskyddade datorer. 

Kön, ålder samt yrkesverksamma år var relevant att publicera i resultatintroduktionen då detta 

medförde en tydligare bild av informanten, men det var inget som minskade dennes konfidentialitet då 

de respektive arbetsplatserna inte avslöjades. 
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Resultat 

De fem informanterna var fyra kvinnor och en man i åldrarna 25 till 50. Yrkeserfarenheten var mellan 

1 år och 7 månader till 22 år. Alla informanter utom en anger också att de har erfarenheter av 

överträning privat. Informanterna delgavs en varsin bokstav A, B, C, D eller E, för anonymitetens 

skull. 

Utifrån frågeställningarna framträdde sex kategorier, samt 19 subkategorier vilka redovisas nedan. 

Den första frågeställningen som berör fysioterapeuters erfarenheter av överträning har tre tillhörande 

kategorier; patientegenskaper och personlighetstyper som uppfattas vid överträning, träningens 

egenskaper samt diagnostisering, samt 8 subkategorier. Den andra frågeställningen har tre tillhörande 

kategorier; preventiva åtgärder, rehabilitering samt fysioterapeutens pedagogik, samt 11 subkategorier. 

Fysioterapeuters erfarenheter av överträning 

Tabell 2. Erfarenheter 

Kategori Subkategori Kondenserad meningsbärande enhet 

Patientegenskaper och personlighetstyper 

som uppfattas vid överträning 

 

Unga, idrottsaktiva men ganska få 

inom primärvården 

“jag har träffat ganska få patienter där det har rört 

sig om överträning” (B) 

“jag tycker det är mer vanligt bland yngre än äldre 

men träffar väl i alla fall någon i veckan sådär” (D) 

”Och de som håller på med flera idrotter samtidigt” 

(D) 

”… det är ju främst bedömningssporter jag tänker, 

dans, och gymnastik” (E) 

Okunskap  “men det är jättesorgligt att se dem som bara luras 

med i trender, för det är många av dem som lider och 

inte förstår varför”(C) 

Smärtpåverkade “De har ofta ont i ryggen, alltså de har ont där den 

svaga länken är, så det kan vara ryggsmärta, det kan 

vara nacksmärta, det kan vara axelsmärta, det kan 

vara knä, det kan vara smärta precis var som helst” 
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(C) 

 ”framförallt blir det värre när de belastar. Det 

brukar gå bra med promenader men så fort de ska 

göra lite mer än så så brukar de få ont” (D) 

Psykisk ohälsa 

 

“ja, och en del tränar också har jag märkt för att det 

är ett sätt för att kanalisera ångest” (C)  

“... många har sagt också huvudvärk och 

skulderregionen, alltså hållningsrelaterat, och det har 

väl också med att göra, kan jag tänka mig att man är 

hela tiden kanske lite stressad, man har mycket att 

göra, det är hållningsmuskulaturen som blir 

uttröttad”(D) 

Självständiga och drivna   

 

“De är ju väldigt flitiga och självständiga ändå, så att 

man behöver inte ha jättemycket kontakt med dem” 

(D)  

“en svårighet är ju att försöka vara den som bromsar 

och säger nej” (E) 

“... de allra flesta som jag har träffat är åt andra 

hållet, att de tar i lite för mycket. Säger man tio 

repetitioner så gör de tjugo” (D) 

Träningens egenskaper Nedbrytande “... man tränar för mycket mot den tid man ger sig 

för återhämtning, det är liksom en skev balans 

emellan träning och vila” (E) 

”det är samma träning samma dos för alla oavsett var 

man är i sin tillväxt, och det är lite skrämmande, det 

tror jag skapar mer skador” (E)  

”det finns en slags övertro på träning som något 

slags allena saliggörande vad gäller sjukgymnastik, 

det är alltid bra med träning, men jag skulle säga 

träning på lagom nivå” (C) 

Diagnostisering Svårigheter som fysioterapeut “... jag kunde inte bedöma om det var en 

stressfraktur eller vad det handlade om utan jag tog 

kontakt med en barnortoped och hon fick snabbt 
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hjälp där med röntgen”(E)  

 ”Även om man har en teoretisk grund så ligger den 

så långt bort att det är svårt och använda den när det 

är så få fall, då kan det nog bli att man ändå skapar 

en annan förklaringsmodell till smärtan ibland” (B)  

”Jättemycket svårigheter, svårigheter att man måste 

utesluta andra orsaker först, innan jag kommer dit” 

(B) 

Undersöker med flera perspektiv “jag undersöker dem noggrant först med OMT 

tekniker för att kolla av leder och musklerna, så det 

har jag som bas. Sen så tittar jag även med basal 

kroppskännedom BK glasögon, då tittar man på ett 

helt annorlunda sätt” (C) 

 

Patientegenskaper och personlighetstyper som uppfattas vid överträning 

Det fanns en uppfattning hos informanterna att överträning var något som främst förekommer hos 

yngre personer men också i vissa fall hos medelålders. Informanterna var också överens om att 

överträning var något som sällan förekommer inom primärvård, och de menade att en förklaring till 

det kan vara att dessa individer tränar på motionsnivå i någon klubb, och får råd och tips från sin 

respektive tränare att äta och vila ordentligt. Gemensamt hos informanterna var att de oftast träffat 

någon patient som övertränar, men att överträningen sällan varit huvudfokus vid besöket hos 

fysioterapeuten. 

En gemensam uppfattning hos informanterna var också att de individer som övertränar är ambitiösa, 

och att de ofta har höga krav på sig själva att prestera och att göra det där “lilla extra”. Det ambitiösa 

förhållningssättet handlar inte bara om träningen, utan kan avspegla sig i andra situation såsom yrke 

och fritid. De “kör på” och lyssnar inte riktigt in kroppen, och motivet kan t ex vara hög lön eller att få 

vara med på en viktig match. Informanterna hade också en uppfattning om att dessa patienter var 

väldigt självständiga, och att de inte kräver särskilt mycket kontakt utan klarar sig på egen hand. 

Informanterna hade även uppfattningen om att dessa patienter använde träningen som ett redskap att 

hantera ångest och stress.   
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“Jag har en del vänner och så… om det är överträning eller inte men man kan 

ändå fundera det är ju de som jobbar för mycket och har det som stresshantering 

som är ute och springer mycket som går och spinner på lunchen, springer på 

eftermiddagen, jobbar över, ja men de som är på gränsen att nästan gå i väggen 

eller som överpresterar överallt och behöver ha den här träningskicken för att få 

någon slags ro, de har lättare att överträna också” (E) 

En annan uppfattning var att detta var ett tillstånd som främst förekom hos multiidrottare, och en 

föreställning om att överträning främst förekom inom bedömningssporter fanns hos informanterna, 

såsom dans och gymnastik. De upplevde att det var vanligare med knärelaterade besvär, och att dessa 

besvär ökade vid belastning. Det kunde fungera bra med promenader men då de ökade belastningen 

kom smärtan. En okunskap kring ohälsan var vanligt hos patienterna, och det fanns en risk att man 

förväntades följa trender med ohälsa som följd. En annan uppfattning var att patienterna fick smärta 

vid den svaga strukturen, och att det kunde vara allt ifrån smärta i rygg, nacke, axlar, knä, i princip 

smärta var som helst där den svaga länken fanns.  

Vad gäller vårdkontakten fanns en uppfattning att dessa patienter sökte efter lång tid, och att de inte 

sökte för överträning utan på grund av smärta i t ex fot eller rygg. I vissa fall hade de gjort försöktill 

egen behandling, t ex med smärtstillande och tejpning, men sökte till slut vård då smärtan blev för 

stark.  

“ofta tycker jag att det brukar vara att det smyger sig på lite grann först att de 

kanske haft ont ett tag så har de kört på ändå, och så eskalerar det tills det blir 

riktigt rejält ont… ... innan det så har de försökt lite själva med lite värktabletter 

och kanske tejpat lite, men sedan när det tillslut inte går att spela det är då först de 

söker, inte innan” (D) 

Informanterna upplevde att patienter som övertränar var svåra att “bromsa” vilket upplevdes som ett 

problem, och att det krävdes vissa psykologiska kunskaper för att klara av detta. Det beskrevs som 

svårt att nå en väldigt tävlingsinriktad individ och försöka få denne att vila, samt få denne att förstå 

vikten av återhämtning för prestationens skull.  

“en del behöver en piska och en del behöver ett strypkoppel, och det låter ju lite 

brutalt men det är faktiskt så, att de här som tränar för mycket behöver någon som 

håller tillbaka, och det är ganska jobbigt... jag har kompisar som började jobba på 

Bosön i Stockholm, som jobbar med elitidrottsmän, och de måste man hålla i 

koppel, för att där ska man ju bara leverera hela tiden, och det är ganska tufft när 
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man försöker bromsa vissa människor, det här yrket är väldigt mycket psykologi” 

(C)  

Träningens egenskaper 

Informanterna beskrev patienternas träning som en negativ balans mellan träning och återhämtning 

hos de patienter som övertränade. De patienter som varit utmattade hade ofta försökt att träna sig ur 

sin utmattning som resulterade i ännu större utmattning då dessa patienter tränat mer i ambitionen att 

må bättre. De poängterade även att det fanns en gräns för vad en människa fysiskt klarar av, men att 

denna lätt överskreds.  

“jag har träffat så många utmattade som har övertränat i sina ambitioner att må 

bättre, men vi har en biologisk yttersta gräns, och det är som att människan inte 

ska acceptera den” (C) 

Informanterna upplevde att det var vanligt att vissa individer utsatte sin kropp för större påfrestningar 

än vad den klarade av, detta upplevdes vanligt hos kvinnor som inte alls har de fysiska 

förutsättningarna för hård träning, t ex precis efter graviditet. Detta resulterade ofta i överträning hos 

dessa individer. Vikten av återhämtning poängterades, liksom att det fanns en risk om träningen blev 

alltför repetitiv och utfördes i för stor mängd.  

Informanterna var upprörda över att träningen doserades lika oavsett var i tillväxten individen befann 

sig, samt att det fanns en sådan övertro på träningens roll inom fysioterapi att den ofta överdoserades, 

både av patient och behandlare. Gemensamt poängterades vikten av träning på lagom nivå.  

Diagnostisering 

Informanterna upplevde generellt att det fanns svårigheter vid undersökningen. Trots att de hade 

teoretiska kunskaper om överträning så upplevde de att de ofta skapade en annan förklaringsmodell till 

patientens problem. Då det fanns en uppfattning om att överträning sällan förekom så var det lätt att 

missa dessa patienter, och det var lätt att tänka sig att patientensegentliga problem förbisågs. 

Informanterna undersökte patienterna med olika tekniker såsom ortopedisk manuell terapi och basal 

kroppskännedom, och om de sedan misstänkte t.ex. en stressfraktur så pratade de lite om tränings 

vanor tillsammans med patienten men skickade sedan patienten vidare till läkare för en mer utförlig 

bedömning.  

Tankar och erfarenheter av åtgärder 

Tabell 3. Åtgärder 
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Kategori Subkategori Kondenserad meningsbärande enhet 

Preventiva åtgärder 

 

Varierad träning 

 

“Något som ökar överträningssyndrom är att det är 

tråkigt att göra samma sak hela tiden, viktigt att 

variera och ha kul med träningen” (A) 

Lära känna sin kropp 

 

“basal kroppskännedom är ett sätt att lära sig skilja 

mellan anspänning och avspänning, men också 

vanlig avspänning, att man lär sig att reglera 

spänningsnivån i kroppen så att man blir medveten 

om det autonoma systemet” (C) 

”när det gäller det här med de som liksom är för 

överambitiösa på alla fronter och som driver sig 

själva in i en utmattning, där tror jag att det gäller att 

ganska tidigt bli medveten om autonoma 

nervsystemet, att man får det förklarat för sig” (C) 

Vikten av vila och avslappning 

 

“det skrivs bara om allt som är perfekt, det här låter 

ju lite hemskt, men alltså tillbaka till gammalt sunt 

bondförnuft. Att få folk att slappna av, många mår 

mycket bättre bara de slappnar av… ” (C) 

”sen måste du sova, du måste vila, du måste få bra 

sömn för att få en anabol fas så att du bygger upp 

dig” (C) 

Se helheten träning och kost “... jag har haft någon kille också som nästan tappade 

sugen lite grann… … varit jätteduktig i sin sport 

men tränat för mycket och inte fått tillräckligt med 

utdelning… … det visade sig i det fallet i alla fall att 

han åt för dåligt” (E) 

Rehabilitering 

 

 

 

Fysioterapeuten en viktig roll  

 

“vi sjukgymnaster har en väldig kompetens där 

egentligen, för att psykologerna jobbar bara med det 

som är ovanför halsen, och har den kunskapen och så 

riktar de sig mot huvudet och de som är hjärntrötta, 

hur ska de orka med att jobba med huvudet med 

olika strategier, så där har ju vi andra tekniker som 

kan gå mer ned i kroppen” (C) 



 

 

15 
 

 

 

 

Olika former av kroppsövningar 

som skapar mentalt lugn 

“Kanske någon form av avslappningsträning, 

mindfulness meditation eller yoga tai chi” (A)  

“... vi har medicinsk yoga här… ... där får man i alla 

fall tid att lyssna in kroppens signaler, man tvingas i 

princip att lyssna på sig själv” (D)  

“Sen får de jobba in sig i hållning med basal 

kroppskännedom… de får tänka basal 

kroppskännedom ergonomiskt… ... i allt de gör i 

vardagen ska de tänka BK. Det är grunden” (C) 

Kompletterande behandlingar  “Sen brukar jag få hjälpa till med OMT tekniker, där 

jag lösgör eventuella stela partier” (C) 

“och sen kombinera kanske med tejpning eller något 

sådant då för att kunna gå tillbaks lite tidigare än det 

hade tagit annars” (D) 

Individuell rehabiliteringstid 

 

“det kan ju vara lite olika, det har blivit ganska lång 

tid med vissa och vissa har det gått fortare, det beror 

på i vilket stadie de har sökt, om de har haft ont i 

flera år så brukar det kunna ta lite längre tid” (D) 

”det tar ju liksom tid innan det händer någonting i 

kroppen också och då är det ju inte lika kul kanske 

och stå och göra de där tråkiga övningarna” (D) 

Fysioterapeutens pedagogik Förtroendeingivande “Jag tror att man behöver skapa en riktigt fin 

relation, att de verkligen fattar att man verkligen 

försöker göra det som de behöver, och vill hjälpa 

dem.” (E) 

”sen är det väl också om de får ett förtroende för en 

eller inte och det måste man väl jobba in och alla 

människor passar inte ihop med alla” (D) 
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Individuellt anpassad “att man bara kort stämmer av, hur det har gått med 

de här sakerna för man vet hur svårt det är att 

komma igång och göra saker på ett annat sätt, och 

försöker boosta dem i det och försöker jobba mycket 

med MI…” (E)  

“Jag tror är nyckeln i många patientmöten är att de 

från början ser att man verkligen är engagerad, att 

jag är påläst och att jag följer upp, jag har ganska täta 

telefonuppföljningar, ber ofta att få ringa” (E) 

”så kan det hända att de övningar de har fått är 

faktiskt riktigt bra övningar, men de ändå inte 

förstått… (E) 

”de fick för många och så visste de inte vad de skulle 

göra, det var inte rimligt att hinna med, kanske… Fel 

nivå liksom” (E) 

Anpassa språket och involvera 

socialt stöd 

 

“Man kanske pratar på ett språk som är 

sjukgymnastiskt eller på något vis, så att de inte kan 

ta till sig…” (E) 

”Någonting också som funkar tycker jag, när det 

gäller barn och ungdomar det är ju att om jag ger 

övningar så den förälder som är med får också 

samma övningar, de får också samma hemläxa” (E) 

 

Preventiva åtgärder 

Vikten av vila framhävdes av informanterna men även vikten av avslappning. De talade om 

avslappning mer generellt som ett verktyg för individens välmående, och ansåg att det skulle vara av 

stor vikt att få in kunskapen om att lyssna på kroppen och lära sig slappna av redan i tidig ålder. 

Informanterna uppgav att träning utan vila i samband med ett stressigt liv var nedbrytande för 

kroppen. Informanterna lyfte vikten av basal kroppskännedom där man skiljde på anspänning och 

avspänning och där individen lärde sig att reglera spänningsnivån i kroppen. 

Informanterna påtalade också vikten av en varierad träning i förebyggande syfte. Att träna på samma 

sätt över en längre tid kunde vara en faktor som snarare ökar risken för överträning. Det var viktigt att 

träningen var rolig och varierande. 
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“Tycker att prevention är better than cure, och en behandlingsmetod är att variera 

träningen väldigt mycket, inte samma sak veckan in och veckan ut” (A) 

Enligt informanterna krävs en ökad kunskap hos patienterna om hur den egna kroppen fungerar. De 

menade att okunskapen om det autonoma funktionerna hos människor i kombination med hög 

ambitionsnivå gjorde att de drev sig själva in i utmattning, och att det därför var viktigt med tidig 

information angående dessa funktioner.  Vikten av ökad kunskap gällande kostens påverkan på 

kroppen lyftes, speciellt i samband med träning. Således ett helhetstänk gällande kost och motion och 

vila. Informanterna ansåg därför att det skulle vara en bra åtgärd om föreningar, klubbar eller skolor 

informerar om kosthållning i samband med träning och noggrannare ser över vad de idrottsaktiva 

behöver få i sig näringsmässigt. 

“Det en stor vinst tror jag att föreningen, klubben eller skolan att de från första 

veckan har näringslära och att man verkligen kollar upp vad var och en behöver 

äta för att kunna, vara hel och träna på den nivån de gör” (E) 

Rehabilitering 

Informanterna uttryckte att det är bra med olika yrkesgruppers kunskap inom rehabiliteringen vid 

överträning. Vidare ansågs att fysioterapeuter har stor kompetens för att jobba med denna typ av 

patienter. De patienter som är psykiskt utmattade kan ha lättare att tillgodogöra sig en behandling med 

ett fysiskt angreppssätt. Olika former av avslappning, enklare avslappningsträning, yoga, tai chi eller 

mindfulness nämndes som åtgärder. Informanterna uppgav även basal kroppskännedom som åtgärd 

och önskade att patienten skulle använda sig av dessa tekniker i sitt dagliga liv, och i de moment som 

kunde vara problematiska.  

Informanterna uppgav även andra kompletterande behandlingar såsom tejpning i syfte att avlasta 

muskulatur, och för att möjliggöra en snabbare återgång till aktivitet, samt ortopedisk manuell terapi. 

Ortopedisk manuell terapi har informanterna använt sig av som kompletterande behandling för att 

lösgöra eventuellt stela partier hos patienten och därmed möjliggöra en avspänning i muskulaturen..  

Rehabiliteringstiden för dessa patienter uppgavs kunna variera, en patient som har haft ont länge 

kunde behöva lång tid för rehabilitering. Om rehabiliteringstiden däremot var för lång var det lätt för 

patienterna att tappa motivationen.  

Fysioterapeutens pedagogik 

Informanterna lyfte fram vikten av att skapa en god relation till patienten, men nämnde även att det är 

svårt att få en bra kontakt med alla på grund av den naturliga skillnaden i personligheter hos 

människor. Det uppgavs även att detta är en process som kan ta tid.  
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De ansåg att motiverande samtal kunde användas för att motivera patienterna då det var svårt att 

komma igång med rehabiliteringen. Under en lång rehabiliteringstid blev fysioterapeutens roll 

rådgivande och ett stöd för patienten, så att stegringen av träningen inte kunde ske för snabbt. 

Informanterna uppgav att rådgivning till patienterna gällande träning har hjälpt. Exempel gavs att 

rådgivningen har anpassats till den aktivitet som patienten haft intresse för och då kopplats ihop hur 

viktigt det är med att känna av hur kroppen reagerat på aktiviteten. Detta genom att säga åt patienten 

att gå av planen under exempelvis en fotbollsträning för att varva ner tillräckligt för att kunna känna av 

hur det känns i kroppen. Konkret och individuell information uttrycktes vara av största vikt för en 

beteendeförändring.   

Täta uppföljningar uppgavs också vara en viktig faktor i rehabiliteringen och uppföljning en gång i 

veckan eller en gång varannan vecka var önskvärt. Vid täta uppföljningar fanns möjlighet till en god 

patientkontakt vilket kunde inverka positivt för rehabiliteringen 

De påpekade även vikten av att träningen ska vara individuellt anpassad för att skapa intresse hos 

patienten och förståelse för övningarnas syfte. Orsaken till att rehabiliteringen inte fungerat kunde 

bero på att behandlaren ej anpassat övningarna efter individen, då patienten kanske hade fått för 

många eller för svåra övningar sett till livssituation och patientens förkunskaper inom träning.  

“det som både fungerar bra och dåligt är väl egentligen att man ska försöka få 

dem att förstå varför de gör de övningar man tar fram åt dem och vad det är som 

händer i kroppen, många av dem är ju idrottsintresserade och intresserade av 

kroppen och tycker att det är intressant” (D) 

Språket behövde anpassas av behandlaren som emellanåt använde fysioterapeutiska termer som kunde 

vara svårförståeliga för patienten, detta innefattade syftet med träningen och träningsnivån. De lyfte 

även fram exempel där de integrerat socialt stöd, framför allt när det gällde yngre individer. När det 

gällde barn kunde föräldrarna bli delaktiga i rehabiliteringen genom att låta dem utföra samma 

övningar som barnen för motivationen skull. Barnet utsågs då till chef över rehabiliteringen hemma.   

Diskussion 

Resultatet visade att informanterna hade en uppfattning om att överträning var något som sällan 

förekom inom primärvård, och att de som främst drabbades var yngre idrottsaktiva personer. 

Informanterna upplevde att dessa patienter är ambitiösa, och gärna strävar efter att göra det där “lilla 

extra”, inte bara då det gäller träning utan även jobb, familjeliv och fritid.  
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En ytterligare uppfattning om patientgruppen var att vissa patienter använde träning som redskap för 

att hantera sin ångest och stress, samt att överträning var vanligare hos multiidrottare eller hos de som 

ägnade sig åt bedömningssporter.  

Vad gäller vårdkontakten så upplevde informanterna att patienter som övertränar sökte efter lång tid, 

och att de inte sökte för överträning utan istället på grund av smärta. I vissa fall hade de gjort åtskilliga 

försök till egenbehandling som inte lyckats. Informanterna upplevde flera problem vid bedömningen 

av dessa patienter. De hade svårt att applicera sina teoretiska kunskaper om överträning på dessa 

patienter då de saknade tillräcklig kunskap för att kunna se ett samband med överträning. Därmed 

skapades andra förklaringar till patientens problem. Det var också vanligt att patienten skickades 

vidare till läkare för bedömning, t ex vid en misstänkt stressfraktur. Gällande preventiva åtgärder så 

framhävde informanterna vikten av vila, men även vikten av avslappning där avslappning mer 

generellt sågs som ett verktyg för individens välmående. Informanterna framhävde också vikten av 

varierad träning dels i förebyggande syfte att försöka göra träningen så lustfylld som möjligt, och dels 

för att inte nöta samma typ av träning och på så sätt skapa en överbelastning. Som en preventiv åtgärd 

nämndes även vikten av ökad kunskap hos patienterna om hur kroppen fungerar, samt kostens 

inverkan på prestation och träning.  

I rehabilitering framhävdes olika avslappningstekniker, varierad träning och aktiv vila. Vikten av täta 

uppföljningar poängterades, samt vikten av att skapa en god ömsesidig relation mellan patient och 

behandlare. Vikten av en god pedagogisk förmåga lyftes som en önskvärd egenskap hos behandlaren, 

genom anpassning av rehabilitering i förhållande till patientens livssituation och person, samt en 

anpassning av språket utifrån patienten.  

Resultatdiskussion  

Erfarenheter 

Utifrån att flertalet av de tillfrågade arbetsplatserna tackade nej till sin medverkan med förklaringen 

“vi har inte sådana patienter” uppfattades det som att överträning inte förekom i primärvården. I 

studien framkom uppfattningar om att kunskapen var liten gällande detta fenomen, och att den 

bristande kunskapen möjliggör andra förklaringar till patientens symtom på överträning. Detta 

inverkar på avgörandet huruvida det är ovanligt med dessa patienter inom primärvården eller om det 

istället baseras på kunskapsbrist i vården.  

Det fanns ingen enhetlig definition av begreppet överträning. Överträning definierades dels som något 

strikt biologiskt, såsom en överbelastning i en muskel eller led, och dels något mer övergripande och 

biopsykosocialt, vilket snarare påminde om ett klassiskt utbrändhetssyndrom (21). Begreppet 
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överträning anses vara svårdefinierat och omdiskuterat vad gäller dess betydelse (3), men kan ses som 

en obalans mellan träning och återhämtning (4) vilket bekräftades av informanterna. Informanterna 

betonade att se till patientens hela livssituation och inte enbart till träningsmängden. Det har visat sig 

att det inte är mängden träning i sig som orsakar överträning, utan snarare individens totala 

livssituation (10), vilket var den uppfattningen som informanterna hade. Mycket stress och press från 

omgivningen, men också från sig själv kan vara en bidragande faktor till att utveckla överträning. 

Personer med överträningssyndrom uppfattades som väldigt ambitiösa, vilket uppgavs vara något som 

kan avspegla sig i det övriga livet och inte bara då det gäller träning. Dessa individer vill prestera fullt 

både på jobbet, hemma och på fritiden, och om man är en väldigt ambitiös person blir det lätt för 

mycket. Bland ungdomar som multiidrottade antogs att det rörde sig om ambitiösa ungdomar som ej 

själva kunde styra och prioritera bort träningar om de vill vara med på matcher etc. Det finns vare sig 

diagnoskriterier eller behandlingsåtgärder för överträning inom landstinget Dalarna eller för 

landstinget Uppsala län. Om så vore fallet skulle förmodligen medvetandenivån om patientgruppen 

öka samt underlätta hanteringen av dessa patienter. Informanterna efterfrågade inte tydligare riktlinjer 

och uttryckte att överträning är något som är sällan förekommande inom primärvården. Eftersom det 

inte finns några diagnoskriterier så är det oklart om överträning är sällan förekommande eller ej. 

Förekomsten kanske snarare orsakas bristande kunskap hos sjukvårdspersonalen inom primärvården 

och att dessa patienter förbises.  

Informanterna nämnde ingen specifik mätmetod som kunde underlätta diagnostisering. De nämnde 

stället olika svårigheter och hinder vid undersökning och diagnostisering vilket bekräftar att det inte 

finns några bra mätmetoder (8), samt att de teoretiska kunskaperna de har om begreppet kan upplevas 

svårtillgängliga. Därför skickade de ofta patienten vidare till läkare för bedömning. Samtalet med 

patienten lyftes däremot och kunde ge information om att överträning förekom, eller om patienten 

visade tecken på smärta eller överbelastningsproblematik. Metoder som skulle kunna användas för att 

identifiera fysiologiska symptom på överträning är resurskrävande och ger inga snabba svar (3), dock 

finns metoder för mätning av psykologiska faktorer såsom Profile of mood states (POMS) POMS har 

visat sig vara ett bra instrument för att upptäcka överträning tidigt, då de psykologiska faktorerna är 

bland de första som visar sig vid överträning (14).  

Enligt informanterna var det vanligt förekommande att patienterna inte sökte sig till fysioterapeuterna i 

första hand, utan istället gick till t ex läkare med sina psykologiska symtom, vilket går i linje med 

tidigare forskning (3, 4). Dock kan det föreligga risker med detta om läkaren missar att det rör sig om 

överträning, och istället ger patienten en depressionsdiagnos (13) vilket i sin tur kan leda till att 

patienten inte får den optimala behandlingen för sin överträning.  
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Åtgärder 

Ökad kroppsmedvetenhet och att lära sig att lyssna på sin kropp nämndes som en preventiv åtgärd och 

olika metoder med snarlik essens användes såsom basal kroppskännedom, meditation, tai chi och yoga 

samt vikten av att i tidig ålder bli medveten om kroppen och dess signaler. Ökad kroppsmedvetenhet 

hos individen är en förutsättning för att optimalt kunna balansera prestation och vila vid överträning 

(16). Begreppet kroppsmedvetenhet är dock inte särskilt konkret i sin definition. Att bli medveten om 

sin kropp framställs positivt i många olika sammanhang, men alternativen att nå dit kan tyckas 

oändliga med en uppsjö av olika tekniker (22) och det handlar om att hitta den som passar bäst för 

individen. Därför är det inte förvånande att informanterna nämnde flertalet tekniker då de alla har 

olika erfarenheter om vilket som är den mest effektiva.  

De olika avslappningsteknikerna som nämndes ovan kan således vara ett verktyg för att öka en 

individs kroppsmedvetenhet och därmed fungera som en preventiv åtgärd för överträning, men dessa 

olika tekniker såsom basal kroppskännedom, meditation och yoga kunde enligt informanterna även 

användas i rehabiliteringen. Då det är vanligt att individer övertränar till följd av ett träningsberoende 

eller ortorexi (6,7) så kan olika avslappningstekniker vara effektiva i att hantera ångest. Personer som 

övertränar kan genom t ex Mindfulness meditation bli mer medvetna om sina tankar och därmed lindra 

olika former av ångest såsom generaliserad ångest och paniksyndrom (23). Informanterna uppgav 

vikten av kunskap gällande grundläggande tekniker och hur de stegras, då de fick gå tillbaka till det 

mest grundläggande i dessa tekniker. Detta bekräftar återigen att det är en ambitiös patientgrupp som 

gärna stegrar träningen för snabbt. 

Att vara en god pedagog framhölls av informanterna som önskvärt för en lyckad rehabilitering, där 

språket och övningarna anpassas utefter patienten och dennes förkunskaper och behov. Detta ligger till 

grund för att patienten förstår vad som orsakat besvären, varför de ska genomföra en specifik 

rehabilitering och hur detta ska genomföras. I studier gällande överträning har ej ett 

beteendemedicinskt förhållningssätt kunnat identifieras, då behandlingar främst syftat till biologiska 

faktorer som behandlats genom en period av vila (15). Dock kan det diskuteras om ett sådant 

förhållningssätt skulle kunna vara användbart vid överträning ur fysioterapeutiskt perspektiv då 

informanterna lyfter fram vikten av en helhetsbild av kost, motion, och individanpassning gällande 

livssituation och förförståelse för kroppens funktioner. I en studie gjord på smärtpatienter under två års 

tid jämfördes två grupper där ena gruppen fick en beteende medicinsk behandlingsplan och den andra 

en övningsinriktad behandlingsplan (24). Den beteendemedicinskt inriktade gruppen fick en 

individuell behandlingsplan utifrån beteendeanalyser och individuella mål utifrån dagliga aktiviteter 

patienterna själva skattade högst. Den andra gruppens individuella behandlingsplan baserades på 

träningstillfällen med närvarande fysioterapeut där programmen utformades efter mätningar av fysisk 
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förmåga (24). På kort sikt gav båda metoderna resultat men på längre sikt ansåg författarna att den 

beteendemedicinska behandlingen var mest effektiv då patienterna bibehöll resultaten bättre i 

förhållande till den andra gruppen (24). Om fysioterapeuten inte har tillräckliga kunskaper om 

överträning finns en risk att informationen ej uppnår sitt syfte. Det krävs kunskap om eventuella 

bakomliggande psykologiska orsaker och vikten av att se till patientens livssituation i stort då en 

rehabiliteringsplan utformas. Om patienten t.ex. har någon form av träningsberoende som 

karakteriseras av en rutinmässig besatthet av träning och abstinenssymtom vid frånvaro av träning (7) 

eller ortorexi, som karakteriseras av ett “renlevnadsbeteende” där fixering vid träning och näringsriktig 

mat tar över individens vardag (6) krävs ett interprofessionellt samarbete med psykologkontakt för 

bästa möjliga vård. Informanterna påtalade vikten av att se till patientens livssituation i stort, men det 

inbegriper också den psykiatriska problematiken.   

Det fanns olika uppfattningar hos informanterna gällande behovet av uppföljningar av patienter. 

Åsikter om vikten av täta uppföljningar där fysioterapeutens roll är att stödja och främst bromsa 

patienten i den vanligtvis långa rehabiliteringen påpekades. En annan åsikt var att dessa patienter är 

självständiga i sin rehabilitering. Båda uppfattningarna grundar sig på samma egenskaper hos 

patientgruppen, nämligen att dessa patienter är ambitiösa och målmedvetna.  

Metoddiskussion 

Då syftet berörde informanternas subjektiva tankar om ämnet och för att kunna besvara 

frågeställningarna valdes en kvalitativ metod. Kvalitativ forskning handlar om att man ägnar sig åt 

erfarenheter såsom de känns eller upplevs, varav målet blir att uppfatta informanternas upplevelser så 

som de känns eller upplevs av informanten (25). 

Inom kvalitativ forskning poängteras vikten av samarbete mellan författare och informant. 

Verkligheten tolkas på olika sätt, och förståelsen av en text beror på dess subjektiva tolkning. En text 

kan tolkas olika då den bearbetas, och detta är viktigt att belysa då det gäller transkriptens pålitlighet 

(19). Även hur intervjun utförs kan styras av författarens subjektiva upplevelser om ämnet. För att öka 

pålitligheten av analysen utfördes tolkningen av texterna först enskilt, därefter jämförde författarna 

sina tolkningar sinsemellan och hade en kontinuerlig diskussion med sin handledare, så kallad 

triangulering (26). 

Då båda författarna var oerfarna vad gäller intervjuteknik så utfördes det första intervjutillfället med 

hjälp av en lathund som tillhandahölls av Fysioterapeutprogrammet. En pilotintervju genomfördes där 

författarna efteråt hade möjlighet att reflektera kring intervjuguiden och intervjuteknik. Denna intervju 

genomfördes av båda författarna tillsammans medan resterande intervjuer genomfördes enskilt. Båda 

författarna upplevde att pilotintervjun möjliggav övning av intervjuteknik och kommande 



 

 

23 
 

intervjusituationer trots att det inte resulterade i några ändringar i intervjuguiden. Resultatet av 

intervjuerna kan ha påverkats då de båda författarna genomförde dem enskilt, men för att inte detta 

skulle påverka pålitligheten av analysen användes triangulering (26). En av inklusionskriterierna var 

att informanten skulle ha minst tre års yrkeserfarenhet inom primärvården. Denna uppfylldes inte hos 

en av informanterna. Bristen på informanter samt tidsramen för uppsatsen gjorde att denna informant 

ändå inkluderades till studien. Anledningen till denna inklusionskriterie var att informanterna skulle ha 

tillräckligt med erfarenhet om patientgruppen, dock var informanten väl insatt i ämnet ändå vilket 

gjorde att författarna istället reflekterade huruvida tre år verkligen var relevant. Fysioterapeuter med 

färre antal yrkesverksamma år inom primärvården kan besitta stor kunskap och erfarenhet, och därmed 

förbises om alltför snäva inklusionskriterier skapas.  

Som tidigare nämnts användes semistrukturerade intervjuer vid datainsamlingen. Fördelarna med detta 

är att författarna har möjlighet att låta informanterna berätta själva utifrån sin erfarenhet vilket kan ge 

innehållsrik information och möjlighet att utveckla och fördjupa intressanta områden. Dock kan detta 

också resultera i att informanterna och författarna pratar om helt olika saker, vilket kräver kunskap av 

författaren att bevara ett öppet samtal och samtidigt på att informanten fokuserar på ämnet (26).  

De subjektiva och differentierande uttalanden som eftersträvas i innehållsanalysmetoden omöjliggör 

generaliserbarheten. Däremot kan läsaren själv kanske känna igen resultatet från studien som noterats i 

andra jämförbara grupper. Det lilla antalet informanter i studien utan hänsynstagande till om området 

belysts tillräckligt, liksom det strategiska urvalet som användes begränsar överförbarheten ytterligare 

(27). Det strategiska urvalet möjliggör däremot att ta hänsyn till informanternas kön, ålder och 

erfarenheter av ämnet för att göra urvalet så representativt som möjligt. Dock visade sig detta vara 

svårt att kontrollera på förhand då det var så pass få informanter som faktiskt tackade ja till 

medverkan.  

Etisk diskussion 

En av frågorna i bakgrundsinformationen kunde uppfattas som personlig då den berörde informantens 

privata erfarenhet av överträning, t ex personligen, eller hos någon anhörig eller vän. Informanterna 

informerades om att detta var en frivillig fråga och det går ej att härleda om vem av informanterna som 

uttalar sig.  

Då intervjuerna utfördes enskilt av vardera författare möjliggjordes ett mer avslappnat samtalsklimat 

än om båda författarna skulle varit närvarande. En situation med båda författarna närvarande kunde ha 

skapat mer nervositet hos informanten, och gjort att denne känt sig mer sårbar. En ytterligare etisk 

aspekt är att vissa av informanterna blev utvalda att medverka av sin chef, vilket kan ha gjort att de 

kände sig tvungna att medverka.  
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Intervjuaren efterfrågade exempel ur informantens kliniska vardag. Detta skulle kunna uppfattas 

stressande för informanten då detta kan innehålla känslig information där informanterna har 

tystnadsplikt. Det krävdes att informanterna gjorde detta på ett sådant sätt att informanten inte bröt 

mot tystnadsplikten. 

Klinisk nytta och samhällsnytta 

Resultatet som framkommit ur denna studie belyser behovet av att kliniskt öka kunskapen om 

överträning, dels då det gäller själva begreppet, och dels hur prevention, diagnostisering samt 

rehabilitering bör gå till. Detta belyser behovet av fortsatt forskning på området. Redan under 

fysioterapeututbildningen bör begreppet medvetandegöras för att skapa förståelse, och för att skapa 

förutsättningar att kunna möta dessa patienter kliniskt. Utbildningens fokus är i nuläget att motivera 

patienter till ökad fysisk aktivitet, men då det handlar om att bromsa en patient saknar 

fysioterapeutstudenten de rätta verktygen. 

Fysioterapeuten har som det framkommit en primär roll i rehabiliteringen av denna patientgrupp, men 

även övriga professioner måste framhävas då denna patientgrupp ofta kräver ett interprofessionellt 

samarbete. Psykologen kan ge mentala verktyg för stresshantering, fysioterapeuten kan arbeta med de 

mer kroppsbaserade avslappningsteknikerna medan läkaren tillsammans med fysioterapeuten kan 

diagnostisera en stressfraktur då de bidrar med olika undersökningsmetoder. Att kunskap om 

överträning finns hos övriga professioner är av största vikt för en lyckad hantering av patientgruppen.  

En ambitiös individ som försöker ta sig an livspusslet med familjeliv, heltidsarbete samt träning på en 

elitidrottares nivå är en ekvation som kan vara svårlöst. Detta leder in diskussionen om sociala medier 

och mediers ansvar i frågan. Tidningar, reklam och sociala medier likställer ofta en vältränad kropp 

som ett bevis på vårt människovärde, och gör ständiga jämförelser av träningsresultat och kroppar som 

skapar stress hos individen och en strävan mot det perfekta. Arbetsgivare premierar medarbetare som 

tränar på arbetstid, och rapporter där stillasittandet framställs som livsfarligt når oss via medier. Är det 

då särskilt förvånande att fenomen som ortorexi ökar i vårt samhälle? (6) Människor är sociala varelser 

som gör allt för att få tillhöra gruppen, även om det innebär uppoffringar för att bibehålla en vältränad 

och sund kropp. Överträning och dess orsaker kan således ses i ett större, samhälleligt perspektiv då 

dess orsaker kan härledas till vår livsstil och samhällets påtryckningar lika mycket som till individen 

själv.  

Förslag på vidare forskning 

Studien tyder på att det finns behov av en gemensam definition för begreppet överträning. Detta skulle 

kunna bidra till en ökad förståelse för fenomenet och för att utveckla lämpliga undersöknings- och 
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behandlingsmetoder. Om det inte finns en gemensam definition så är det svårt att avgöra om det är 

samma fenomen när begreppet diskuteras.  

Studien har visat på olika uppfattningar vad gäller förekomsten inom primärvården. Det finns en 

uppfattning om att det inte är vanligt förekommande med dessa patienter samtidigt som det också 

angetts att kunskapen inom ämnet är bristfällig och att det är lätt att skapa andra förklaringar vid 

diagnostiseringen. Vidare finns behov av att utröna kunskapsnivån om överträning hos övriga 

professioner i primärvård, exempelvis läkare och psykologer då patienter vanligen söker sig till dem i 

första hand, eftersom de psykologiska symtomen normalt visar sig först (3). Att undersöka 

kunskapsnivån hos dessa yrkesgrupper vore relevant för att patienten ska få den optimala 

behandlingen. Utifrån en definition av begreppet behövs fortsatta studier kring förekomst av 

fenomenet inom primärvården. Resultatet från en sådan studie får sedan avgöra vilka vidare åtgärder 

som behövs i primärvården  

Vidare behövs fortsatt forskning kring hur vanligt förekommande det är med överträning hos vanliga 

motionärer. En hel del forskning finns gällande förekomsten hos professionella idrottare, men att 

undersöka specifikt motionärer vore av intresse för att få en uppfattning om fenomenets förekomst.  

Slutsats 

Således har studien visat på att det finns uppfattningar om att personer som drabbats av överträning 

inte är en särskilt vanlig patientgrupp inom primärvården, och i de fallen det förekommit så har det 

rört sig om yngre, idrottsaktiva personer. Dock poängterades bristande kunskap inom ämnet gällande 

symtom och diagnostisering. Denna patientgrupp ansågs vara ambitiös och högpresterande i såväl 

yrkesliv som privatliv och behöver till stor del bromsas i sin aktivitet istället för att motiveras till att 

öka den. Detta upplevs som en svårighet för fysioterapeuten. 

Preventiva åtgärder ansågs mest effektiva såsom mindfulness, yoga och andra former av 

stresshantering. Dessa metoder uppgavs också som rehabiliterande åtgärder. God pedagogik ansågs 

vara en viktig egenskap hos fysioterapeuten för att kunna förmedla viktig information gällande ämnet 

samt syftet med rehabiliteringen till patienten. Detta för att skapa förutsättningar för att patienten ska 

fullfölja rehabiliteringen utan att gå tillbaka till hög belastning för snabbt.  

Studien tyder på att det finns behov av en gemensam definition för begreppet överträning, riktlinjer för 

undersökningsmetoder och behandlingsåtgärder samt en ökad kunskap om vad begreppet innebär.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Egna erfarenheter 

Kan du berätta om dina erfarenheter kring patienter som övertränar? 

- Om inga erfarenheter:  

- Kan du berätta kring dina tankar om vad överträning är? 

- Om erfarenheter: 

 -Kan du utifrån egna erfarenheter beskriva hur det skulle kunna se ut från en första patientkontakt till 

avslutad patientkontakt? 

 - Vilka svårigheter/ underlättande faktorer kan du beskriva utifrån din erfarenhet av dessa patienter? 

 

Åtgärder 

Vilken erfarenhet har du av åtgärder som har fungerat respektive inte fungerat för denna patientgrupp?  

- Om inga erfarenheter: 

- Utifrån dina yrkeskunskaper, finns det åtgärder som du skulle kunna tänka dig vara passande för 

denna patientgrupp? 

-Varför? 

-Om erfarenheter:     

- Varför tror du att vissa åtgärder fungerar bra/mindre bra? 

- Hur skulle du önska att behandlingen av dessa patienter gick till? 
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Bilaga 2 

Information och samtycke för studien 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka erfarenheter hos fysioterapeuter inom primärvården, 

rörande deras möte med patienter som övertränar. Mörkertalet kan vara stort för denna patientgrupp då 

patienter kanske inte primärt söker för överträning utan för andra sekundära symtom såsom 

stressfrakturer, muskelsmärtor eller muskelbristningar. Därför kan det finnas stor erfarenhet hos 

fysioterapeuter och sjukgymnaster inom primärvården, trots att de kanske inte kopplar den till just 

benämningen överträning.  

Studien kommer att baseras på fem intervjuer med legitimerade fysioterapeuter inom Dalarna och 

Uppsala. Inga personuppgifter kommer att finnas med i studien.  

Vår uppsats kommer att ägas av Uppsala universitet och er arbetsplats kommer kunna få tillgång till 

denna om så önskas när den är klar och godkänd.   

 

Jag har fått följande information:  

- Skriftlig information om studiens syfte 

- Jag har när som helst rätt att avbryta mitt medverkande, både innan intervjun samt under själva 

intervjutillfället, utan att någon uppenbar orsak behöver anges  

- Att intervjun kommer att spelas in  

- Hur hantering av personuppgifter kommer att gå till  

- Jag har rätt att när som helst ta del av materialet, både det färdiga samt under transkriberingen.  

 

Jag intygar att jag tagit del av informationen om studien, haft möjlighet att ställa frågor och är 

införstådd med vad deltagandet innebär. 

 

Datum:_____________________  

 

Arbetsplats:__________________________  
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Underskrift:__________________________ 

 

Namnförtydligande:____________________ 

 

Kontaktuppgifter  

Sara Bäckström    sara.sofia91@hotmail.com  

tfn: 070-428 30 17  

Ingrid Petri         tha_petri@hotmail.com  

tfn: 070-409 68 37  

Handledare: Ylva Åkerblom        ylva.akerblom@neuro.uu.se  
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Bilaga 3 

Till dig som verksamhetschef 

Hej! 

Vi är två studenter som går termin sex på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet, och vi ska 

börja med vår C-uppsats den här terminen. Genom vår uppsats vill vi ta reda på vilka kunskaper och 

erfarenheter gällande överträning fysioterapeuter/sjukgymnaster har inom primärvården. Vi misstänker 

att mörkertalet är stort inom denna patientgrupp då man inte primärt söker för överträning utan för 

andra sekundära symtom som till exempel stressfrakturer, muskelsmärtor eller muskelbristningar. 

Därför tror vi att det finns stor erfarenhet hos fysioterapeuter och sjukgymnaster inom primärvården, 

trots att de kanske inte kopplar den till just benämningen överträning. Vi tror också att denna 

patientgrupp växer inom just primärvården då allt fler motionärer pressar sig till träningsnivåer som 

kan börja likna de som för elitidrottare. Följderna kan yttra sig som fysiska symtom liksom 

stressfrakturer, muskeltrötthet men även psykiska symtom, som depressiva tillstånd, trötthet och stress 

vilka alla också är vanliga symtom på andra tillstånd än just överträning. 

Vår studie kommer att vara en kvalitativ studie där vi kommer använda oss av intervjuer. Vi har som 

mål att intervjua fem fysioterapeuter/sjukgymnaster som jobbar inom primärvården för att ta reda på 

deras uppfattning om förekomst av överträning samt tankar och erfarenheter kring detta. 

Vi skriver till er då vi pratat med er i telefon och ni då meddelat ni kan vidarebefordra frågan till 

någon av era anställda fysioterapeuter/sjukgymnaster om de eventuellt skulle ha intresse och möjlighet 

att delta i vår studie. Det vi ber av er som verksamhetschef är att ni tillfrågar någon av era 

fysioterapeuter/sjukgymnaster, som helst ska ha jobbat inom området primärvård i ca tre år eller mer, 

och som är villig att ställa upp på en intervju som tar ca 30-45 minuter. Det räcker med en deltagare 

från just er arbetsplats. Vi vill framhäva att personen som blir intervjuad har full rätt att ändra sig 

angående sitt deltagande i studien när som helst, även under och efter intervjun. Vi uppskattar om det 

finns möjlighet att göra intervjun i något enskilt rum på kliniken och under eller strax före eller efter 

arbetstid. 

Vår uppsats kommer att ägas av Uppsala universitet och er arbetsplats kommer kunna få tillgång till 

denna om så önskas när den är klar och godkänd. 

Är något oklart eller om det uppstår några frågor så är ni välkomna att ringa eller maila oss. 
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Tack för visat intresse! 

Sara Bäckström 

sara.sofia91@hotmail.com  

tfn: 070-428 30 17 

Ingrid Petri 

tha_petri@hotmail.com 

tfn: 070-409 68 37 

Handledare, Ylva Åkerblom 

ylva.akerblom@neuro.uu.se 
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