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Sammanfattning 

Bakgrund 

Utmattningssyndrom är en vanlig orsak till sjukskrivning och fysisk aktivitet samt träning är 

en del av behandlingen. Det föreligger begränsad forskning kring universitetsstudenters 

individuella upplevelser kring fysisk aktivitet och träning vid utmattning. Studenter är en 

grupp som utsätts för långa perioder av stress och kan därav vara en riskgrupp för att utveckla 

utmattning.  

Syfte 

Syftet var att undersöka upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning hos 

universitetsstudenter med utmattningssyndrom i åldrarna 18–32. 

Design och metod 

Studiens design var kvalitativ explorativ, där fem semistrukturerade intervjuer genomfördes. 

Vid databearbetningen användes kvalitativ, induktiv innehållsanalys. 

 

Resultat 

Deltagarna beskrev varierande upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet och träning vid 

utmattningssyndrom. Upplevelser kunde exempelvis vara förhöjd ork och psykisk tolerans 

efter träning men också att för mycket träning i kombination med krav från sig själv och sin 

omgivning kan ha bidragit till utmattningen. Faktorer som påverkat upplevelserna och 

erfarenheterna av fysisk aktivitet samt träning är bland annat vårdkontakt, sociala 

sammanhang och yttre faktorer så som väder, arbete och djur. 

Konklusion  

Socialt stöd och kravlös, lågintensiv samt regelbunden träning är exempel på faktorer som har 

underlättat för fysisk aktivitet och träning under utmattningen. Då fysisk aktivitet och träning 

kan ha en positiv inverkan på utmattning kan det underlätta för patienter om vården har ett 

större fokus på fysisk aktivitet som behandling.  

 

Nyckelord: Utmattningssyndrom, fysisk aktivitet, träning, fysioterapi 



 

 

Abstract 

Background 

Burnout syndrome is a common cause of sick leave and physical activity and exercise is part 

of the treatment. There is limited research on university students' individual experiences about 

physical activity and exercise during burnout. Students are a group exposed to long periods of 

stress and may therefore be a risk group for developing burnout.  

Purpose 

The purpose of this study was to examine the experiences of physical activity and exercise 

among university students with burnout in the ages 18-32. 

Design and method 

This study had a qualitative, explorative design with five semi-structured interviews. To 

process the data a qualitative, inductive analysis was used. 

Results 

The participants described varied experiences of physical activity and exercise during 

burnout. These were for example increased energy and physical tolerance after exercise but 

also that to much training and demands from oneself and the surrounding could have 

contributed to their burnout. Factors that had affected the participants were among others 

contact with healthcare, social cohesion and external factors such as the weather, work and 

animals. 

Conclussion 

Some examples of facilitating factors for physical activity and exercise during burnout are 

social support and regular, low-intensity exercise in an undemanding environment. Since 

physical activity and exercise can have a positive impact on burnout it would aid the 

healthcare procedure to involve physical activity more.  
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Bakgrund 

Inledning 

Idag finns ett stort samhällsproblem där stress leder till psykisk ohälsa, som i sin tur ofta leder 

till sjukskrivning (1). Utmattningssyndrom är en vanlig orsak till sjukskrivning på grund av 

långvarig stress (1). 

Enligt en systematisk granskning av Ishak et al. (2) visades det att utmattning var vanligt 

bland läkarstudenter och att studier gjorda på flera institut i USA skattade att uppemot 50 % 

av läkarstudenter hade symtom på utmattning under studieperioden. Studierna visade även att 

utmattningen kunde fortsätta ut i arbetslivet och att det i vissa fall kunde leda till psykiatriska 

sjukdomar. Bullock et al. (3) visade att studenter som precis börjat studera inte skilde sig från 

ickestuderande personer i samma åldersgrupp gällande förekomst av utmattningssymtom. 

Men när studenterna kommit längre in i utbildningen försämrades deras mentala hälsa och 

livskvaliteten minskade samt risken för utmattning ökade. 

En del av behandlingen vid utmattningssyndrom är fysisk aktivitet (4). Forskning har visat på 

att fysisk aktivitet påverkade den psykiska hälsan positivt (5). Personer med 

utmattningssyndrom beskrev ett ökat välbefinnande och minskad upplevelse av stress vid 

regelbunden träning (6). Enligt Bitonte et al. (7) minskade fysisk aktivitet risken att utveckla 

utmattningssyndrom och depression samt hjälpte att förbättra minnet hos läkarstudenter. Det 

fanns på så vis ett intresse av att vidare utforska studenters upplevelser och erfarenheter av 

fysisk aktivitet vid utmattningssyndrom.  
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Utmattningssyndrom – Definition och konsekvenser 

Utmattningssyndrom är en diagnos som uppstår till följd av långvarig stress. Symtomen 

utvecklas under flera år, men ofta kommer en akut försämring som leder till kontakt med 

sjukvården (1). De första symtomen är i de flesta fall sömnstörningar och trötthet. Andra 

symtom är irritation, oro och det är vanligt att öka cigarett- och alkoholkonsumtion för att 

lindra tröttheten. Successivt utvecklas en känslighet för krav och arbetet kan kännas mycket 

trist. Senare visar sig ett eller flera mer fysiologiska symtom. Det kan vara huvudvärk, 

muskelvärk, tryck över bröstet, hjärtklappning, orolig tarm, överkänslighet för ljud och yrsel. 

När det inte finns ork till att prestera som vanligt sjunker ofta självförtroendet och många 

skäms över situationen (1,8). 

Tröttheten gör att det krävs väldigt mycket energi för att klara av arbetet och det finns inte 

lika mycket ork till familj, vänner och fritid. Detta kan resultera i att omgivningen beskriver 

en förändrad personlighet hos den drabbade. Med tiden kommer fler symtom som 

nedstämdhet, koncentrations- och minnesstörningar. Den ökade känsligheten för krav gör att 

situationer som exempelvis arbete eller hemsysslor kan kännas väldigt ångestfyllda och vissa 

får panikångestattacker i sådana sammanhang. Plötslig yrsel är ett senare symtom som ofta 

gör att patienterna söker akut hjälp. Vid denna tidpunkt är det vanligt att den drabbade 

uppfyller kriterierna för egentlig depression (1). Vidare är även ångest vanligt som en 

försvårande omständighet vid utmattningssyndrom (9). 

Den största orsaken till utmattningssyndrom och annan psykisk ohälsa verkar vara 

psykosocial stress (10,11). Perfektionism som personlighetsdrag har också visats kunna vara 

en betydande faktor till utveckling av utmattningssyndrom (12). Vidare tycks personer som 

drabbas av utmattningssyndrom ha arbeten som innebär mycket kontakt och ansvar med 

människor. Yrken som vårdpersonal, skola, omsorg och mellanchefer på företag är exempel 

på dessa (1).  

Diagnoskriterier för utmattningssyndrom enligt ICD-10 

Utmattningssyndrom är ett tillstånd där brist på psykisk energi och/eller uthållighet är centralt. 

Symtom är exempelvis koncentrationssvårigheter eller minnesstörning, påtaglig nedsatt 

förmåga att hantera krav och tidspress, känslomässig labilitet eller irritabilitet, 

sömnstörningar, påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet, fysiska symtom såsom värk, 

bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet. 
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Identifierbara stressfaktorer ska även föreligga för att tillståndet ska ha utvecklats, såsom krav 

på arbetet eller i hemmet (1). 

Nedstämdhet och ångest är vanligt att ha i samband med utmattningssyndrom. Om 

nedstämdhet eller ångesttillstånd förekommer är det viktigt att specificera om patienten 

uppfyller kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom. Har  

patienten någon av dessa diagnoser ses utmattningssyndrom som en tilläggsspecifikation till 

den aktuella diagnosen (1). För kompletta diagnoskriterier se bifogad bilaga (Bilaga 1). 

Stress 

”Fight and flight” kallas kroppens reaktioner som finns till för att hjälpa människan att ta sig 

undan situationer som bedöms vara ogynnsamma eller direkt farliga. Vid stressituationer 

sätter det sympatiska nervsystemet fart och påverkar bland annat hjärtats förmåga att pumpa 

ut blod till skelettmuskulaturen, förbättrar kroppens syretillförsel genom att bronkerna 

utvidgas och andningsfrekvensen tilltar. Vid stress så frisätter binjurarna adrenalin som 

aktiverar det retikulära systemet i hjärnstammen, binjurarna ökar även sin utsöndring av 

kortisol och andra glukokortikoida hormoner. Denna reaktion är till för att bland annat öka 

näringstillförseln till hjärnan under kritiska situationer. Om kroppen utsätts för långvarig 

stress och dessa reaktioner pågår under längre perioder kan det leda till att kroppen bryts ned 

och en rad sjukdomar kan följa, t.ex. utmattningssyndrom (1,13). 

Behandling vid utmattningssyndrom 

Det finns olika metoder för behandling och rehabilitering vid utmattningssyndrom. 

Information är en del, där den drabbade bland annat får ökad kunskap om vad som händer i 

hjärnan vid stress. Att få kunskap om hur livsstil (sömn, aktivitet, matvanor, alkoholvanor) 

bidrar till att må bättre och vikten av balans mellan vila samt fysisk aktivitet respektive 

psykisk stimulering (1). Ett annat sätt för att minska stressen är bland annat 

mindfulnessmeditation baserad på kognitiv terapi (14). 

I behandlingen ingår även fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i form av exempelvis joggning på 

högintensiv nivå har visat sig minska risken för somatisk och psykisk ohälsa (4). Kliniska 

iakttagelser visar även på att regelbunden fysisk aktivitet ger positiva effekter på 

utmattningssyndrom med eller utan depression (15). Aerob träning på högintensiv nivå kan ge 

positiva effekter på de kognitiva funktionerna vid utmattningssyndrom (16). 
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Detta är av vikt då ett av symtomen vid utmattningssyndrom är påverkan på kognitiva 

funktioner, så som exempelvis koncentrationssvårigheter och försämrat minne (1). 

Möjliga behandlingsformer för läkarstudenter enligt Ishak et. al. (2) är skolbaserade och 

individuellt baserade aktiviteter för att förbättra en students välmående, där en av aktiviteterna 

är fysisk träning inlagt i skolschemat. 

Psykoterapi, såsom kognitivbeteende terapi (KBT) eller psykodynamisk samtalsterapi kan ges 

individuellt eller i grupp. Denna terapi bör främst fokusera på arbete och stressfaktorer (14). 

Läkemedel kan läggas in i behandlingen om utmattningssyndrom med komplicerad 

depression och/eller ångest föreligger. I sådana fall är det vanligen selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare 

(SNRI) preparat som ges ut. Mirtrazapin är ett alternativ vid sömnstörningar (1). Om 

sömnstörningar föreligger är också sömnskola ett alternativ, vilken sker i grupp och är 

baserad på KBT (17). 

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (18) som rörelser från 

skelettmuskler som kräver energi, det innefattar då bland annat aktiviteter som städning, 

trädgårdsarbete eller aktivitet som sker under en arbetsdag. 

Fysisk aktivitet är inte detsamma som träning. Träning är planerad fysisk aktivitet som har 

som mål att förbättra en persons fysiska kondition och hälsa (19). 

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) (20) benämner 

intensitetsmått vid fysisk aktivitet och träning från låg till mycket hög intensitet. Låg 

intensitet innebär att du börjar bli varm och kan föra en normal konversation samtidigt. 

Måttlig intensitet gör att puls och andning ökar. Vid högintensiv träning sker en markant 

ökning av andning och puls och individen närmar sig sin maximala nivå med 

mjölksyrabildning och anaerob användning av energi. Dessa nivåer är relativa och hänsyn ska 

tas för individuella skillnader. 

Fysisk aktivitet har många fysiologiska verkningsmekanismer på människan. Det har en stor 

påverkan på kroppens stressfysiologiska system, framförallt hypotalamus-hypofys-binjure 

(HPA) axeln och det autonoma nervsystemet. En person som är vältränad har mindre 

påverkan på bl.a. stresshormonnivåer och hjärtfrekvens under stress (21). 
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En studie som gjorts av Rimmele U et al (22) jämförde 22 elitidrottsmän med 22 friska 

otränade män för att se hur träning kan påverka hur kroppen reagerar på psykosociala 

stressfaktorer. Studien visade att elitidrottsmän hade mindre påverkan på autonoma, 

adrenokortikala och psykologiska stressresponser när de utsattes för psykosociala 

stressfaktorer i jämförelse med otränade män. Resultaten visade att fysisk aktivitet kan 

fungera som en skyddande effekt mot stressrelaterade sjukdomar. 

Fysisk inaktivitet i samband med kronisk psykosocial stress ökar även risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar samt emotionella sjukdomar som exempelvis depression och ångest (23). 

Studier visar att fysisk aktivitet och träning kan förebygga utmattningssyndrom hos 

läkarstudenter (2,3,7). Fysioterapi kan fylla en stor funktion här, då kunskap finns kring fysisk 

aktivitet och dess verkningsmekanismer inom denna profession. Vidare behövs mer kunskap 

kring studenters upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet vid utmattningssyndrom, för 

att lättare kunna individanpassa åtgärder samt fylla en förebyggande funktion.  

Uppsala Universitet  

Uppsala universitet grundades 1477 och det är Sveriges och Nordens äldsta universitet. 

Antalet registrerade studenter vid Uppsala Universitet är ca 42 000 och de är uppdelade på 

universitetets tre områden: medicin och farmaci, teknik och naturvetenskap samt humaniora 

och samhällsvetenskap (24). Enligt en rapport av Uppsala studentkår (25) så har den psykiska 

ohälsan ökat bland studenter på Uppsala universitet och därför kan en kvalitativ studie om 

upplevelser och erfarenhet av träning hos Uppsalastudenter med utmattningssyndrom behövas 

för att få djupare förståelse om varför den psykiska ohälsan ökat. Då studenter lever under 

längre perioder av stress kan de därav vara en riskgrupp för att drabbas av utmattning. 

Problemformulering 

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har ökat markant de senaste åren och 

utmattningssyndrom är en diagnos som många av dessa sjukskrivningar beror på (1). Fysisk 

aktivitet är en del av behandlingen vid utmattningssyndrom, där evidens finns för att det 

minskar stress och depression (5). Studier har visat att utmattningssyndrom är vanligt bland 

läkarstudenter och att fysisk aktivitet har god effekt för att behandla utmattningssyndrom 

(2,3,7). Studenter med utmattningssyndrom har svårt att vara tillräckligt fysiskt aktiva (2).  

Kvalitativa studier kring fysisk aktivitet och utmattning är få, särskilt gällande 

universitetsstudenter. En kvalitativ studie som undersökte upplevelser och erfarenheter ansågs 
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därför kunna bidra med kunskap på individnivå och underlätta skapandet av interventioner för 

studenter med utmattningssyndrom. 

Syfte 

Syftet var att undersöka upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning hos 

universitetsstudenter med utmattningssyndrom i åldrarna 18–32. 

Frågeställning 

Vilka upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning har universitetsstudenter 

(18–32 år) vid Uppsala universitet med utmattningssyndrom? 

Metod 

Design 

Studiens design var kvalitativ explorativ, där semistrukturerade intervjuer användes (26). Den 

kvalitativa designen användes eftersom syftet var att få en djupare förståelse för studenters 

upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning vid utmattningssyndrom. 

Urval 

Urvalsmetoden för att rekrytera deltagare till studien var ett strategiskt urval (27).  

Totalt 16 deltagare anmälde sig till studien och fem kvinnliga deltagare som uppfyllde 

inklusionskriterierna rekryterades med syftet att kunna ge rika och ändamålsenliga data. Det 

var enbart ett fåtal män som ansökte om deltagande i studien, men då de inte uppfyllde alla 

inklusionskriterier valdes de bort. Fyra stycken deltagare rekryterades via rekryteringsblad 

(Bilaga 2) på olika campus vid Uppsala Universitet. En deltagare rekryterades via författarnas 

kontakter muntligen. 

Inklusionskriterier: Studerande på Uppsala universitet i åldrarna 18–32 med diagnosen 

utmattningssyndrom (1). Deltagarna skulle även kunna tala och förstå svenska. 

Inklusionskriterierna ändrades från 18-30 år till 18-32 år eftersom det inte kom in tillräckligt 

många anmälningar från personer med diagnosen inom 18-30 år under den utsatta tiden för 

rekrytering. 
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Datainsamlingsmetod  

Fem semistrukturerade intervjuer med bandupptagning genomfördes på studenter vid Uppsala 

universitet. En intervjuguide (Bilaga 3) utformades med olika frågor där fokus var på 

deltagarnas upplevelser kring den fysisk aktivitet och tränings inverkan på 

utmattningssyndrom. Intervjuguidens frågeområden var följande:  

 Förekomst av fysisk aktivitet och träning före och under utmattningen samt 

träningsintensitet.  

 Vilken information som har givits ut från vården angående fysisk aktivitet och träning. 

 Upplevelser av faktorer som underlättat och försvårat fysisk aktivitet och träning.  

 Bakgrundsdata som samlades in bestod av ålder, kön, utbildning, sjukskrivning under 

studietid, hur länge deltagaren haft symtom på utmattning, om deltagaren har fått 

medicinsk behandling samt om hen fått diagnosen utmattningssyndrom. 

 

Genomförande 

Rekryteringsblad (Bilaga 2) sattes upp på olika campus vid Uppsala universitet; 

Biomedicinskt centrum, Blåsenhus, Ekonomikum, Engelska parken, Ångströmslaboratoriet 

och Juridikum. Utöver dessa campus kontaktades Studenthälsan där rekryteringsblad också 

sattes upp. Via dessa blad anmälde sig totalt 16 studenter via mail eller telefon till författare 

P.W. Informationsblad (Bilaga 4) skickades via E-post till fem deltagare som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Övriga elva sökande nådde inte upp till alla inklusionskriterier och 

valdes således bort. Först genomfördes en provintervju för att säkerställa att upplägget på 

intervjuerna fungerade och om intervjuguiden behövde justeras. Provintervjun bedömdes vara 

adekvat och inkluderades i studien. Deltagarna fick fylla i ett samtyckesformulär (Bilaga 5) 

innan intervjun som godkände medverkan i studien. En av författarna (PW) höll i de tre första 

intervjuerna där den andre författaren (GS) närvarade som observatör. De två sista 

intervjuerna ansvarade den andre författaren (GS) för och då närvarade PW som observatör. 

Observatören fick tillfälle att ställa följdfrågor under intervjun. Tiden för intervjuerna blev 

cirka 20–30 minuter långa. Intervjuerna ägde rum hemma hos några av deltagarna, i grupprum 

på BMC och i en lärosal på Ekonomikum.  Intervjuerna spelades in med lösenordskyddad 

mobiltelefon och transkriberades så snart som möjligt. Transkriberingen av intervjuerna 

delades upp mellan författarna. När transkriberingen var fullständig så raderades 

inspelningarna från mobiltelefonen. Efter genomförd intervju delades ett presentkort från SF 
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bio på 150 kr ut som ersättning. Intervjuerna genomfördes under perioden oktober-november 

2018. 

 

Databearbetning 

Vid bearbetning av studiens data användes kvalitativ innehållsanalys (28). Intervjuerna 

transkriberades ord för ord från inspelningarna men suckande, hummanden och andra ljud 

som inte var av vikt togs bort. Information som inte ansågs besvara studiens syfte och 

frågeställning raderades. En induktiv ansats användes vid analysen för att syftet var att 

undersöka erfarenheter och förståelseinnebörder och inte att bevisa eller motbevisa någon 

teori eller tes. En manifest analys användes då det är det faktiska textnära i intervjuerna som 

analyserats (28).  

Analysprocessen påbörjades med att så kallade meningsenheter från intervjuerna togs fram av 

båda författarna för att underlätta bearbetning av materialet och bevara det viktiga i innehållet 

(28). Meningsenheterna var den meningsbärande delen av intervjuerna som författarna ansåg 

ha störst relevans i sitt innehåll och sammanhang för att kunna svara på studiens 

frågeställning och syfte. Författarna kondenserade tillsammans meningsenheterna till koder 

som sedan delades in i subkategorier och kategorier. Koderna användes för att underlätta 

indelning av meningsenheterna till subkategorier och kategorier (28). Subkategorier och 

kategorier togs först fram av båda författarna på egen hand, sedan skedde en gemensam 

diskussion mellan författarna för att nå en konsensus gällande kategorierna och huruvida de 

stämde in på meningsenheterna. En tillförlitlighetskontroll genomfördes med en så kallad 

forskartriangulering tillsammans med handledaren och författarna för att kontrollera att 

subkategorierna och kategorierna var tillförlitliga. Exempel på analysprocessen kan ses nedan 

i tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på databearbetning 

Deltagare Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkateg
ori 

Kategori 

3 ”Men det som är lättare det 
tror jag är det här sociala 
sammanhanget, om jag och 
min kompis bestämde att vi 
skulle ses en dag och hon sa 
”skulle du vilja gå och ta en 
promenad med mig” när vi ses 
och då är det ju mycket lättare 
för mig att säga ja och gå och 
göra det än att bestämma själv 
på egen hand att jag ska gå ut 
och ta en promenad.” 

”Men det som är 
lättare det tror jag är 
det här sociala 
sammanhanget… när 
vi ses och då är det ju 
mycket lättare för mig 
att säga ja och gå och 
göra det än att 
bestämma själv på 
egen hand att jag ska 
gå ut och ta en 
promenad.” 

Fysisk aktivitet 
underlättas av 
socialt 
sammanhang 

Tränings 
partner  

Sociala 
sammanhang 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna anmälde sig frivilligt till studien. Frågorna om deltagarnas utmattning var noga 

formulerade eftersom det kunde vara ett känsligt område. Det var också av vikt att betona 

studiens syfte för deltagarna så att de förstod varför deltagandet kunde hjälpa att föra 

forskningen framåt kring behandling av utmattningssyndrom kopplat till fysisk aktivitet och 

träning. Deltagarna fick skriva under ett samtyckesblad (Bilaga 5) och kunde själva avbryta 

när som helst under studiens gång samt de garanterades konfidentialitet i 

resultatpresentationen. Författarna av denna studie ansåg att risken att förvärra det psykiska 

måendet hos deltagarna var liten eftersom att deltagarna frivilligt anmält sig till studien och 

att de då var förberedda på att svara om frågor gällande sin utmattning. Därav övervägde 

nyttan med studien eventuella risker. 
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Resultat 

Bakgrundsinformation om deltagare 

Studiens deltagare var i åldrarna 19–32 år och samtliga var kvinnor samt studerade på olika 

program vid Uppsala Universitet. De fick sina första symtom på utmattning för ett till 11 år 

sedan och alla hade även utmattningssyndrom i samband med studier på universitetet. En av 

deltagarna medicinerades för sin utmattning, tre av dem hade medicinerats tidigare för 

utmattningen och en av deltagarna hade inte fått någon medicinering. Alla deltagare hade 

diagnosen utmattningssyndrom under studiens genomförande. Tabell 2 nedan innehåller 

bakgrundsinformation om deltagarnas ålder, första gången de fick symtom av utmattning, om 

de har medicinerats samt om de har fått diagnosen utmattningssyndrom från vården. 

 

Tabell 2. Bakgrundsinformation om studiens deltagare 

Deltagare Ålder 
(år) 

Symtomdebut 
(årtal) 

Medicin 
(Ja/Nej) 

Diagnos 
(Ja/Nej) 

1 25 2012 Nej  Ja 

2 32 2007 Nej  Ja 

3 19 2013 Nej Ja 

4 27 2017 Nej  Ja 

5 24 2015 Ja Ja 
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Efter slutförande av analysprocessen kunde innehållet från intervjuerna delas in i sex stycken 

kategorier med tillhörande subkategorier, vilka kan ses nedan i tabell 3. Vidare redovisas 

resultatet närmre i löpande text utifrån respektive kategori och subkategori där deltagarna 

benämns med siffrorna 1–5.   

 

Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier 

Kategorier 
 

Subkategorier 

Träningsvanor Träningsplanering 
Träningsformer 
Träningsintensitet 
Effekter av fysisk aktivitet och träning 
Effekter av inaktivitet 

Kontakt med vården  Information om fysisk aktivitet 
Medicinering 
Interventioner 

Sociala sammanhang Träningspartner 
Hemsituationens påverkan 
Sociala krav 

Yttre faktorer Vädrets påverkan 
Vistas i naturen 
Arbete 
Djur  
Geografisk plats 

Personliga tillgångar Motiverad till fysisk aktivitet och träning 
Underlättande strategier 
Bra träningskläder 
Aktiv barn- och ungdom 

Personliga begränsningar Kroppsliga hinder 
Psykologiska hinder 
Orkeslöshet 
Ambition och personliga krav  
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Träningsvanor 

Kategorin träningsvanor innefattar det innehåll från intervjuerna som beskriver deltagarnas 

erfarenheter och påverkan av träning under tiden de har haft utmattningssyndrom.  

Träningsplanering 

Denna subkategori tar upp deltagarnas upplevelser av att planera träning, huruvida det kunde 

vara till hjälp eller inte. ”Ja, för om jag bara ska gå på känsla då gör jag det inte. Så jag 

måste ha planerat” (3). Planering ansågs även vara fördelaktigt då det skapade en skön 

känsla. ”Jag tycker det är skönt, så man vet att man har någonting att planera kring och se 

fram emot” (2). Några deltagare uttryckte också hur planering kan göra träning svårare och 

mer ångestladdad. ”Men så kan själva planeringen bli en ångestfylld grej att jag måste iväg 

fast jag inte mår bra och då blir det varken någonting. Då bara åker jag hem och så mår jag 

dåligt (5)” 

Träningsformer 

Individerna uppgav upplevelser av vilka typer av egenträning och gruppträning som har 

fungerat för att träning blivit av under utmattningen. ”Ja, min favorit var, vad var det den 

hette nu. Det var som en variant av tai chi, yoga och pilates i takt till musik. En ganska fysisk 

men väldigt synkroniserad och harmonisk” (1). En deltagare berättade att ha varierande 

träningsformer underlättade. ”Att jag först är på gymmet och sen går jag ut och springer eller 

går och simmar. Och ibland så är det ingenting. Då är den enda konditionsträningen jag får 

att jag cyklar till skolan. Och när jag tränar på gymmet kan det vara allt ifrån rehab till ett 

hårt styrketräningspass, har det ju varit. Och simningen då blir det ju mer konditionsträning 

och ganska tufft ibland.” (5).  

Träningsintensitet  

Deltagarna har beskrivit på vilken intensitet och frekvens de tränat på under utmattningen. 

Samtliga individer beskrev att de tränade på en lägre nivå under utmattningen, än vad de gjort 

innan sjukdomen. ”Det senaste halvåret, då har det mestadels varit lågintensivt” (4). En av 

individerna beskrev att träningen är på en lägre nivå än innan utmattningen, men att den 

uppfattas som hög på grund av utmattningen. ”För mig så känns det ju som jag tränar på hög 

nivå fast jag vet inte om min nivå är hög. För mig så är jag trött efteråt, alltså det känns som 

att det är lite hjärtat som bestämmer. Du vet vilken puls man har, för mig så uppfattas det 

som att det kan vara hög nivå” (2). 
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Effekter av fysisk aktivitet och träning 

Under intervjuerna framkom det olika effekter av att vara fysisk aktiv och träna vid 

utmattning. Flera av deltagarna upplevde positiva effekter av fysisk aktivitet. ”Jag märker 

ganska stor skillnad på om jag börjar träna så börjar jag ju må bättre och då orkar jag ju 

hålla i träningen” (5). En deltagare beskrev hur hon troligen hade klarat sig bättre i början av 

sin utmattning för att hon var så vältränad. ”Jag blev väldigt, väldigt sjuk men lyckades 

fungera för att jag var väldigt vältränad då 2012. Det var då jag tränade som mest. Så påstod 

i alla fall läkarna, att jag klarade av jobbet så pass bra för att jag var vältränad” (1).   

Vidare upplevde en deltagare mer negativa effekter av träningen. ”Jag blev ju också 

utmattningsdeprimerad för att jag tränade så himla mycket och aldrig vilade och det bidrar ju 

också till att man får utmattningssymtom för att kroppen aldrig återhämtar sig, så då skulle 

jag ju kanske må bättre om jag inte tränade så mycket” (3).  

Effekter av inaktivitet 

Individerna uppgav att inaktivitet är något som påverkar måendet negativt vid utmattning.  

”Om jag sitter stilla och inte motionerar någonting då blir alla symtomen bara värre och för 

varje dag som går blir jag liksom lite sjukare” (1). Vidare beskrev en av deltagarna även 

smärta som en konsekvens av inaktivitet. ”Då mår jag ju successivt sämre när jag inte får 

träningen och jag får ju ont i kroppen och jag mår dåligt, så då blir det att jag bara hamnar i 

soffan och gör ingenting” (5). Sömnproblem är också något som en individ upplevde vid en 

period av inaktivitet. ”För några månader sedan hade jag haft flera veckor då jag inte rört 

på mig särskilt mycket, för att det hade varit mycket annat och då märkte jag att jag började 

sova knasigt” (4).  

Kontakt med vården 

Den här kategorin innefattar den kontakt som deltagarna beskrivit att de har haft med vården. 

Hur vården har gett information, rekommendationer och behandlingar gällande utmattning 

och fysisk aktivitet samt träning.  

Information om fysisk aktivitet  

Utifrån innehållet i intervjuerna delgav individerna erfarenheter om vilken information samt 

rekommendation de fått angående fysisk aktivitet och utmattning då de har haft kontakt med 

vården. En deltagare fick ingen information om fysisk aktivitet och utmattning. ”Men jag fick 

aldrig någon information över kopplingen” (1). Deltagarna fick information om att fysisk 



14 

 

aktivitet är viktigt vid utmattning. ”Då läkaren sjukskrev mig så sa han försök att ta det lugnt 

men glöm inte att vara aktiv också. Kom ut och gå, så att du inte bara är hemma även fast det 

är jobbigt försök att ta dig ut så att du får frisk luft åtminstone” (5). Vårdpersonalens 

bemötande var även en viktig del för att öka den fysiska aktivitetsnivån ”Ja och sen också 

min kurator och läkare hjälpte faktiskt mycket och pränta in det” (5).  

Medicinering 

Flera av deltagarna fick medicinering för sin utmattning. De ansåg att medicinen underlättade 

för fysisk aktivitet. ”När jag började äta mediciner så var det lättare, så kom jag ut mer och 

de där tio minuterna blev lite längre varje dag” (1). I ett fall förekom även negativa 

upplevelser av medicineringen. ”Så småningom, jag hade medicineringen i ett år tror jag och 

sen började vi prata om hur det kändes, det var ingen som följde upp mig, Men jag reagerar, 

jag fick jättemycket ångest så jag har inte bara en sådan depressiv profil. Så jag skulle inte ha 

haft antidepressiva” (2). 

Interventioner 

Deltagarna informerade att de fick fysisk aktivitet och träning som en del av behandlingen för 

sin utmattning. ”Det var att jag pratade om det och så fick jag ett sådant kort, ett stämpelkort 

så kunde man gå och prova olika saker” (2). En deltagare hade även fått rekommendationer 

om KBT-behandling i kombination med fysisk aktivitet. ”När jag började prata med 

kuratorn var det väldigt mycket KBT-behandling och mindfulness, Men han var också såhär 

att tränar du någonting?” (5). 

Sociala sammanhang 

Det sociala sammanhanget har påverkat deltagarnas erfarenheter av fysisk aktivitet och 

träning under utmattningen. Träningspartner, hemsituation och krav från omgivningen är 

sociala faktorer som haft en inverkan på individernas aktivitetsnivå under utmattning.  

Träningspartner 

Att interagera med en träningspartner har varit av stor vikt för att motivera till fysisk aktivitet 

och träning berättade samtliga deltagare. ”Men det som är lättare det tror jag är det här 

sociala sammanhanget när vi ses och då är det ju mycket lättare för mig att säga ja och gå 

och göra det än att bestämma själv på egen hand att jag ska gå ut och ta en promenad” (3). 

En deltagare upplevde att själva träningen blir roligare om man har någon att träna med. ”Det 
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är kul också och har jag varit och tränat med någon annan så är det ju också att man får det 

här sociala utbytet” (5).   

Hemsituationens påverkan 

Denna subkategori innehåller information som deltagare berättat om sina hemsituationer och 

hur de påverkat möjligheten till träning och fysisk aktivitet. En deltagare berättade hur det 

hade varit fördelaktigt att kunna träna hemma men att i den rådande situationen hemma inte 

var möjligt. ”Annars hade så hade jag tänkt att det hade varit bra att träna hemma så har 

man lugn och ro hemma då kan man ju göra det kanske, men jag har aldrig det hemma hos 

mig” (2).  

Sociala krav 

En deltagare menade att press från tränare och omgivning ledde till för mycket träning och för 

lite återhämtning. ”Jag tränade fortfarande när jag var utmattningsdeprimerad för jag hade, 

jag kände ändå att jag hade den pressen på mig så jag kunde inte riktigt sluta. Vilket väl 

också var en del av problemet” (3). Samma deltagare berättade också att dansen i sig är en 

väldigt kravfylld sport. ”Det var ju en bidragande faktor att jag, för dans som sport är en 

väldigt pressfylld sport det är väldigt mycket fokus på kroppen och hur den ser ut och vad den 

kan och inte kan göra” (3). 

Yttre faktorer 

Denna kategori innehåller faktorer utifrån som underlättat eller försvårat möjligheten till att 

vara fysiskt aktiv under deltagarnas utmattning. Hur vädret, naturen och arbete kan påverka 

graden av aktivitet men även delar som husdjur och var personen bor kan vara en viktig 

synpunkt vid träning och fysisk aktivitet under utmattning. 

Vädrets påverkan 

Flera av deltagarna uttryckte vikten av fint väder för att underlätta fysisk aktivitet. ”Sen så är 

jag personligen ganska väderberoende också, jag är sällan taggad på att träna i sådant här 

väder. Jag tycker det är roligare om det är fint väder” (3).  

Vistas i naturen 

Naturen i sig kan ha en positiv inverkan på rörelse och träning. En deltagare uttryckte att 

naturen ökar rörelseglädjen. ”Det går också i perioder att jag tycker om att vara ute i naturen 

och röra på mig” (1).  
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Arbete 

Ett arbete kan vara både en underlättande och en försvårande faktor för träning och fysisk 

aktivitet informerar deltagarna. En deltagare menade att ekonomisk hjälp från jobbet 

underlättade. ”Jobbet subventionerade gymkort. Så då hade jag råd att gå på gymmet” (1). 

Samma deltagare menade även att hennes arbetslivserfarenhet var en faktor som underlättade 

träning. ”Sen har jag jobbat som hälsocoach ett tag så då var det ju en del av jobbet att 

promota motion. Så jag skulle säga att jag har mycket erfarenhet rent teoretisk och lite 

praktiskt också” (1).  En annan deltagare berättade istället hur jobbet kunde vara en 

försvårande faktor, framförallt tidsmässigt. ”Och i somras så hade jag så mycket med att jag 

skulle sköta mitt, jag skulle sköta mitt sommarjobb som jag hade” (4). 

Djur  

Under analysen uppkom den underlättande faktorn som djur kan ha på deltagarnas 

aktivitetsnivå. ”När jag inte haft energi för att göra någonting så har jag försökt hålla de där 

10 minuterna, då har det hjälpt att ha en hund. Då måste man ju gå ut” (1). En deltagare 

förmedlade hur det hade ökat den fysiska aktivitetsnivån när familjen skaffade häst. ”Då hade 

vi ju skaffat egen häst så då var jag ju där nästan varje dag och red och mockade och allt som 

hör till” (5). Samma deltagare berättade även att när familjen sedan sålde hästen så blev hon 

mindre aktiv och mådde sämre. ” Sen så när jag började gymnasiet så slutade jag, eller vi 

fick sälja hästen för att det skulle ta för mycket tid på gymnasiet. Så då slutade jag helt att 

träna. Och började må sämre faktiskt” (5).  

Geografisk plats 

Under denna subkategori beskrivs innehållet som deltagarna berättat om tillgängligheten till 

att träna försvåras på vissa platser. ”Men i våras så började det haka upp sig på att jag dels 

åkte mycket till mina föräldrar för att jag höll på att övningsköra. Jag har ju ingen att 

övningsköra med här i Uppsala så då var jag mycket där och då hade jag ju inte gymkort där, 

så då började det bli ett till knasigt på det viset” (4). En annan deltagare betonade svårigheten 

med att inte ha en bil att åka med till gymmet. ”När jag är stressad att jag planerar bort det. 

Det är ju dumt för det är det man behöver och kanske att jag inte har bil” (2). 

Personliga tillgångar 

Kategorin personliga tillgångar täcker in de subkategorier och det innehåll som deltagarna 

beskrivit som individuella förmåner för att underlätta för fysisk aktivitet och träning.  
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Motiverad till fysisk aktivitet och träning 

Att vara motiverad till själva träningen beskrev en deltagare som underlättande. ”Men 

eftersom att jag kanske egentligen vet såhär, så mycket, alltså hur det känns med 

endorfinerna efteråt och jag har det i minnet så tycker inte jag att det är svårt att motivera 

mig att träna” (2). Den här deltagaren uppgav även att hon har god tilltro till träning som 

behandling. ”Jag blev väldigt intresserad av studien för att jag tror på det egentligen, jag 

tänker på att det måste finnas alternativa sätt än behandling” (2).  Vidare beskrev en annan 

deltagare motivation till träning för att vara frisk och att kunna spela instrument. ”Då var det 

ju också mycket fiolspel och det är ju väldigt statisk träning på ett sätt och sådär, så då 

behövde man träna för att hålla sig frisk (5)”. 

Underlättande strategier 

För att underlätta till fysisk aktivitet och träning under utmattningen berättade deltagarna om 

deras strategier för att få till träningen. De flesta av dem ansåg att lugnare och mer kravlös 

träning underlättade. ”Om jag är jättetrött eller har hormonproblem, då brukar jag bara vara 

såhär, ja men idag ska jag gå till simhallen och basta och då är det bara det jag gör. Då har 

jag trampat upp stigen och sen nästa gång då kanske jag bara simmar i, ner ett varv och upp. 

Jag tycker att det är jobbigt att vara på den nivån, men ändå måste man förbi den” (2). En 

deltagare använde strategin om att passa på att få till fysisk aktivitet vid ärenden. ”Så då blir 

det, alltid som nu till exempel när jag ska träffa er, eller när jag ska åka med tåget hit till 

Uppsala, hade inte cykeln på stationen, att då gå hem, att det liksom är väldigt lätt, ja men 

vårdcentralsbesök eller att det är lättare för mig att det är något som talar om för mig när det 

ska göras” (4).  

Bra träningskläder 

En av deltagarna ansåg att om hon använde bra träningskläder underlättade det träningen. 

”Ibland också bara att ha bra träningskläder har också underlättat” (5). 

Aktiv barn- och ungdom 

Flera av individerna beskrev en aktiv barn- och ungdom som kan ha underlättat för fysisk 

aktivitet och träning under utmattningen. ”Jag har varit dansare praktiskt taget hela mitt liv 

och har hållit på med dans typ 10–12 timmar i veckan sedan ja kanske 13–14 års ålder. Jag 

gick även danslinje på gymnasiet så då dansade jag åtta timmar i veckan i skolan och sen så 

typ fem till sex timmar utanför skolan” (3). 
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Personliga begränsningar 

Denna kategori innehåller information som deltagarna uppfattat som individuella 

begränsningar som försvårat aktivitet under utmattning. 

Kroppsliga hinder 

Flera deltagare betonade hur kroppen kunde vara ett hinder i sig självt för att kunna träna och 

vara fysiskt aktiv. En deltagare berättade hur hormoner kunde påverka henne vid träning. 

”När jag får det där endorfinpåslaget, när jag kommer hem sen då håller jag på och river i 

grejer i fem timmar och så mår jag piss efteråt. Jag måste på något vis, det är tråkigt att vilja 

träna och känna att jag inte kan hantera mig själv. Jag får falsk energi som jag sen kör på” 

(4). Att smärta i kroppen efter skada eller från utmattningen är något som hindrar har 

deltagarna också påpekat. ” Men mycket att jag har, en del av mina utmattningssymtom har 

varit att jag haft väldigt fysiskt ont i kroppen och varit väldigt trött i kroppen och då gör ju 

det att jag kanske inte orkar gå och träna för att det gör ont att röra på sig. Inte direkt så 

uppmuntrande då” (3). En deltagare betonade också hur sjukdom försvårade hennes 

möjligheter att träna ordentligt. ” Så jag var ju jättedålig konditionsmässigt innan jag kom 

underfund med att det var att det var astman.” (5).  

Psykologiska hinder 

Denna subkategori handlar om hur deltagarna har hindrats av psykologiska besvär eller 

negativa tankar. ”Någon gång när det var svårare? Ja det är väl också svårt för att det är så 

kopplat till just att jag var deprimerad. Alltså det är klart att det var svårt att gå ut och ta en 

promenad när man mådde dåligt” (3). En deltagare uttrycker svårigheter med att vistas i 

större folkmängder och att det skapar ångest. ”Till exempel när jag gick på en 

volleybollträning. Det var ju superkul, men jag har varit så himla ångestfylld inför att gå för 

att det är folk som jag inte känner och sådär” (5). Att negativa tankar är ett stort hinder 

upplevde deltagarna också. ”Det är ju oftast de tankarna, när hopp, tron på framtiden och på 

sin egen förmåga som är det största hindret (1).  

Orkeslöshet 

Deltagarna beskrev hur orken har försämrats sedan de fick utmattning. ”Det skulle jag absolut 

säga, jag orkar inte träna så mycket som jag gjorde innan” (3).  
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Ambition och personliga krav  

Deltagare berättade att höga personliga krav och prestationsångest var problematiskt. ”Ja för 

en del av min depression kommer ju från prestationsångest, att man ska leverera, jag ska 

prestera” (1). Att ha höga ambitioner och krav på sig själv gällande studier ledde också till att 

träning prioriterades bort uttryckte en deltagare. ”Och jag tror att jag hade så höga 

ambitioner, att jag skulle skriva så mycket, läsa så mycket och så hann jag inte det” (5). 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Efter analys av meningsenheterna togs sex kategorier och 24 subkategorier fram som 

beskriver deltagarnas upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning vid 

utmattningssyndrom. Deltagarna beskrev varierande upplevelser och erfarenheter av fysisk 

aktivitet och träning. Upplevelser kunde exempelvis vara förhöjd ork och psykisk tolerans 

eller att för mycket träning i kombination med krav från sig själv och sin omgivning bidragit 

till utmattningen. Andra faktorer som påverkat upplevelserna och erfarenheterna av fysisk 

aktivitet samt träning är vårdkontakt, sociala sammanhang och yttre faktorer så som väder, 

arbete och djur. Resultatet visade att en träningspartner och att genomföra lågintensiv, kravlös 

samt regelbunden träning har varit av stor vikt för att vara fysiskt aktiv och träningsmotiverad, 

vilket i sin tur har hjälpt vid utmattningen. 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar på att det finns olika faktorer som påverkar upplevelser och 

erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning vid utmattningssyndrom. Samtliga deltagare i 

studien har upplevt symtom på utmattning under deras universitetsstudier. En del av dem fick 

diagnosen innan studierna och hade kvar symtomen under tiden de studerade på universitet. 

Medan andra fick diagnosen under universitetsutbildningen, vilket stämmer överens med en 

tidigare studie som nämner att ju längre studenter kommer in i utbildningen desto mer 

försämras den mentala hälsan (3).  

 

Deltagarna har under intervjuerna nämnt orkeslöshet flertalet gånger, om hur utmattningen 

påverkar orken och att det vissa dagar är jobbigt att bara stå upp. Orkeslösheten försvårar att 

träningen blir av och tillför även en känsla av ångest samt skam då tankar kommer om att man 

ska träna men att kroppen inte klarar av det. Det här stämmer överens med studier som 

påpekar hur självförtroendet sjunker när orken att prestera inte finns (1,8). Prestationsångest 
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och höga krav på sig själv inom många av livets områden är något som individerna i studien 

beskrivit. Det kan bland annat ha varit höga ambitioner i studierna som gjort att träning 

prioriterats bort och det har i sin tur lett till sämre mående på grund av inaktiviteten. Krav från 

andra personer har också varit problematiskt, då höga krav från till exempel tränare inom 

idrott lett till överträning samt utmattning. Vissa idrotter som exempelvis dans är något som 

upplevts väldigt kravfyllt då det finns normer inom sporten som talar för att man ska se ut på 

ett visst sätt och hela tiden prestera. De höga kraven ledde tillslut till en överkänslighet för 

krav vilket stämmer överens med Socialstyrelsens rapport (1).  

Gällande en ökad känslighet för krav har deltagarna beskrivit att de inte har kunnat träna på 

samma höga nivå som de gjorde innan de fick utmattningssyndrom. Individerna har framhållit 

att de behöver träna mer lågintensivt (20) och inte ha några krav på träningen för att den ska 

bli av. Speciellt i perioder då utmattningssymtomen framträder mer och under dessa perioder 

har deltagarna uttryckt att lågintensiv regelbunden träning och fysisk aktivitet har fungerat 

bättre än högintensiv träning (20). Det har berott dels på att lågintensiv träning har varit 

lättare att motivera sig till då det inte varit lika kravfyllt som högintensiv men också att orken 

inte heller har räckt till högintensiv träning. Några deltagare berättade också att planering av 

träning kunde bli för kravfyllt och ångestladdat. Medan däremot flera deltagare beskrivit att 

planering är underlättande för att få till träningen. Planering som en underlättande faktor för 

fysisk aktivitet och träning hänger samman med en tidigare studie som talar för att en möjlig 

behandlingsform för att förebygga utmattning hos läkarstudenter är fysisk träning inlagt i 

skolschemat (2).  

Sociala sammanhang har påverkat deltagarnas upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet 

samt träning vid utmattningen. Hemsituationen har i vissa fall försvårat att få till träningen då 

exempelvis familjen och små barn behöver tas om hand. Sådana här psykosociala faktorer är 

en stor orsak till utmattningssyndrom enligt tidigare studier (10,11). En tidigare studie av 

Rimmele et al (22) tar upp träningens påverkan på psykosocial stress där elitidrottsmän 

jämfördes med friska otränade män för att se hur träning kan påverka hur kroppen reagerar på 

psykosociala stressfaktorer. Studien visade att elitidrottsmännen klarade av den psykosociala 

stressen bättre än de otränade männen. Utifrån intervjuerna har deltagare beskrivit att fysisk 

aktivitet och träning kan lindra utmattningssymtom som exempelvis psykosocial stress. På så 

vis stödjs resultatet av den tidigare studien (22). Däremot är den tidigare studien endast gjord 

på män medan den här studien bara hade kvinnliga deltagare. Enligt intervjuerna beskrev 
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deltagarna att sociala interaktioner också har varit till stor nytta för att utföra fysisk aktivitet 

och träning, särskilt att ha en träningspartner tillgänglig. Det har hjälpt för att kunna ta sig 

iväg till gymmet men även för att kunna komma ut på promenader i sämre stunder då det har 

varit svårt att hitta egen motivation.  

Studiens deltagare har uppgett kroppsliga och psykologiska begränsningar för utförande av 

fysisk aktivitet och träning under sin utmattning. Kroppsliga begränsningar kunde exempelvis 

vara hormonrubbningar, skador från tidigare sport och sjukdomar som astma. Psykologiska 

begränsningar som deltagarna uppgett under intervjuerna är exempelvis ångest, negativa 

tankar och depression. De beskrev att dessa negativa känslor och tankar kunde vara så pass 

starka vissa dagar att det gjorde det svårt att aktivera sig över huvud taget. Det här 

överensstämmer med symtomen värk, kroppslig svaghet och känslomässiga problem som 

Socialstyrelsens rapport nämner vid utmattning (1).  

Individerna beskrev under intervjuerna att fysisk aktivitet och träning kan hjälpa dem vid 

utmattning. Den fysiska aktiviteten kunde hjälpa till mer ork och att bli mer stabil psykiskt 

vilket stämmer överens med en tidigare studie som antyder att träning kan påverka kognitiva 

förmågor positivt (16). En deltagare beskrev däremot under intervjuerna att fysisk aktivitet 

kunde ge negativa effekter då för mycket träning utan tillräcklig återhämtning kan ha lett till 

utmattning. Det här hänger samman med tidigare rapport som talar om vikten av att 

informeras kring balans mellan fysisk aktivitet och vila (1). Vidare berättade deltagarna under 

intervjuerna om den information kring fysisk aktivitet och utmattning de fått från vården. 

Några av deltagarna ansåg att de fått omfattande och bra information som hade hjälpt dem att 

återhämta sig medan andra beskrev den som bristande och önskade tydligare information.  

Samtliga deltagare beskrev under intervjuerna att de har tränat på en hög nivå innan de fick 

diagnosen utmattning. En tidigare studie antyder att högintensiv träning kan minska risken för 

utmattning (4). Det här stämmer inte helt överens med vad deltagarna berättat under studiens 

intervjuer. De hade tidigare erfarenhet av att träna på en hög nivå, men drabbades av 

utmattning ändå. Däremot uppgav några deltagare att livshändelser som exempelvis att få en 

idrottsskada gjorde att träningen upphörde och i samband med detta kom 

utmattningssymtomen. Deltagarna uppgav också att sociala krav var en faktor för sin 

utmattning. Vad som vidare kan diskuteras kring det här är om det var minskad träning eller 
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de höga sociala kraven och andra faktorer som ledde till utmattningen. Kanske hjälpte 

träningen till att deltagarna inte drabbades av utmattningen tidigare. 

Metoddiskussion 

Syftet och frågeställningen i denna studie ämnade undersöka upplevelser och erfarenheter av 

fysisk aktivitet samt träning vid utmattningssyndrom hos studenter på Uppsala Universitet. 

För att kunna undersöka dessa upplevelser och erfarenheter är en kvalitativ design med 

semistrukturerade intervjuer lämpligt (28). Deltagarna fick anmäla sig själva till studien och 

det kan på så sätt ha påverkat resultatet. Det skulle exempelvis kunna vara så att de har 

mycket erfarenhet av fysisk aktivitet och träning och på så sätt känna ett extra stort intresse 

för träning. Medan andra personer med utmattning som inte har lika stor erfarenhet, eventuellt 

valde att inte anmäla sig till studien.  

Fem deltagare valdes utifrån de som hörde av sig. Valet baserades till stor del på att 

individerna hade fått diagnosen utmattning, då detta skulle stärka tillförlitligheten i resultatet. 

Självupplevda symtom lades till i rekryteringsbladet (Bilaga 2) som en säkerhetsåtgärd för att 

få tillräckligt många deltagare i studien. Eftersom tillräckligt många sökande hade 

utmattningssyndrom som diagnos valdes sökande med enbart självupplevda symtom bort 

eftersom resultatet då skulle bli svårt att använda för att dra någon slutsats. Majoriteten av alla 

som anmälde sig till studien var kvinnor och endast ett fåtal män. De fem deltagarna som 

valdes ut till studien var endast kvinnor, då de män som anmält sig inte hade diagnosen och 

valdes på så vis bort. Det här påverkar resultatet på så vis att deltagarna blev en homogen 

grupp och överförbarheten (28) på Uppsalas universitetsstudenter blir därav svagare. 

Många studier använder sig utav förbestämda frågor och enkäter för att undersöka studenters 

upplevelser och dess prevalens av utmattningssyndrom, som visats i studier av Ishak et. Al (2) 

och Bullock et. al (3). Författarna ansåg att det var av intresse att få ett djupare perspektiv hos 

personer med utmattningssyndrom och deras upplevelser och erfarenhet av träning samt 

fysisk aktivitet. Därav var det en styrka att göra en kvalitativ studie med öppna frågor som lät 

deltagarna prata fritt om sina egna tankar och känslor kring ämnet.  

Intervjuguiden (Bilaga 3) innehöll öppna frågor för att öka möjligheten att få en djupare 

inblick av svaren. För att öka tillförlitligheten till studien ställdes frågorna med hjälp av 

intervjuguiden på liknande vis vid varje intervjutillfälle, men i vissa fall tillkom olika 
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följdfrågor för att klargöra frågetecken under intervjuerna. Intervjuerna ägde rum på olika 

platser beroende på vad som passade deltagarna bäst. Några intervjuer hölls i separata 

grupprum på campus vid Uppsala universitet och ett par hemma hos deltagarna. Författarna 

lade vikt vid att platserna inte skulle vara bland andra människor utan mer avskilda platser. 

Tillförlitligheten ökade på så sätt då alla intervjuer hölls på avskilda platser. Däremot kan 

intervjuerna som hölls hemma hos individerna skilt sig från de som hölls på campus, då det 

eventuellt kändes mer avslappnat och tryggt att vara hemma. Intervjuguiden innehöll 

bakgrundsfrågor gällande vilka program deltagarna studerade på. Författarna ansåg att denna 

information ökade risken att röja anonymiteten för deltagarna och togs på så vis bort. 

Vidare är en styrka som ökade tillförlitligheten med studien att analysen av data skedde först 

enskilt av författarna och att det sedan genomfördes en forskartriangulering (28) med 

handledare. Ytterligare en styrka är att författarna valt att använt manifest innehållsanalys och 

att tolkningar av meningsenheterna var textnära. 

Då författarna inte hade tidigare erfarenhet av semistrukturerade intervjuer var det möjligt att 

viktig eller intressant information föll bort. Om intervjuerna hade genomförts av personer med 

större erfarenhet av semistrukturerade intervjuer är det möjligt att resultatet blivit annorlunda. 

Innehållet av intervjuerna hade en viss tendens att styras mot faktorer som inte var kopplat till 

träning utan det kunde exempelvis handla om studietekniker. En mer erfaren intervjuare hade 

snabbare kunnat leda tillbaka samtalet i rätt riktning. 

Klinisk betydelse och framtida forskning  

En tidigare rapport antyder att fysisk aktivitet och träning kan förebygga utmattningssyndrom 

samt att det även är en möjlig behandlingsform vid diagnosen (1). Resultatet från den utförda 

studien tyder på att många av deltagarna har positiva upplevelser av fysisk aktivitet och 

träning. Det har bland annat hjälp till att orka med vardagen och stabilisera känslomässig 

labilitet. Medan en negativ erfarenhet var att för mycket träning och krav bidrog till 

utmattningen. Strategier som deltagarna använt sig av för att få till träning är att träna på en 

mer lågintensiv nivå och att träningen inte är för kravfylld. Att inte ha för höga krav på 

träningen och inte träna på för hög nivå är på så sätt av vikt för framtida vård av 

utmattningssyndrom med fysisk aktivitet samt träning som en del i behandlingen. Sociala 

sammanhang så som att ha en träningspartner eller träna i grupp har underlättat vid träning 

och kan även vara av vikt vid framtida interventioner.  
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Något som framkommit från innehållet i intervjuerna är att vården i vissa fall informerat 

väldigt väl om fysisk aktivitet vid utmattning medan andra upplevelser har varit väldigt lite 

eller ingen information alls om fysisk aktivitet som behandling. De individer som fått bra 

information har uppskattat detta och för framtiden kan det här vara bra att ta i beaktande, att 

få tydligare information om detta från vården. På så vis kan det vara av vikt för 

fysioterapeuter och andra vårdgivare att ta till vara på resurser från fysioterapeuter med sina 

kunskaper om träning och dess verkan. Det kan vara till stor hjälp både för att jobba 

preventivt men även för att hjälpa patienter med individanpassad träning under utmattning. 

I denna intervjustudie var det endast fem stycken universitetsstuderande kvinnor som deltog, i 

framtiden hade det varit intressant att intervjua flera deltagare från båda könen. Detta hade 

varit intressant då det är möjligt att få en bild från en större population huruvida studiens 

försvårande och underlättande faktorer är genomgående hos studenter vid Uppsala universitet.  

Konklusion 

Flera av studiens deltagare uppgav att fysisk aktivitet och träning har hjälpt till ett bättre 

mående vid deras utmattning. Socialt stöd och kravlös, lågintensiv samt regelbunden träning 

är exempel på faktorer som har underlättat för fysisk aktivitet och träning under utmattningen. 

Då fysisk aktivitet och träning kan ha en positiv inverkan på utmattning kan det underlätta för 

patienter om vården är mer insatt och fokuserad på detta område. Det kan exempelvis vara 

aktuellt att fysioterapeuter får en större roll i behandlingen av utmattningssyndrom i 

framtiden, för att individanpassa behandlingen och att ge förklaring till den fysiska 

aktivitetens verkningsmekanismer.  
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BILAGA 1 

Diagnoskriterier 

 

 

Diagnoskriterier för utmattningssyndrom enligt ICD-10 (1) är följande: 

Samtliga kriterier som betecknats med stor bokstav i fetstil måste vara uppfyllda för att 

diagnosen ska kunna ställas. 

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 brist på 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 förelegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod: 

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

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

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4. Sömnstörning 

5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller 

ljudkänslighet 

D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden. 

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, 

medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, 

infektionssjukdom). 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom 

samtidigt är uppfyllda, anges utmattningssyndrom som en tilläggsspecifikation till den 

aktuella diagnosen. 

 

 

 

 

 



 

 

Specificera om: 

Med depressiva symptom (fyller inte kriterierna för egentlig depression eller dystymi) 

Med ångestsymptom (fyller inte kriterierna för generaliserad ångest) 

Med blandad ångestdepressiv symptombild 

Med akut symptombild 

Med koppling till påfrestningar i arbetslivet 

Specifikation som tillägg vid egentlig depression, dystymi och generaliserat ångestsyndrom: 

Med utmattningssyndrom: 

A. En eller flera identifierbara stressfaktorer som förelegat under minst sex månader. Det 

finns ett samband i tid mellan påfrestningarna och tillkomsten av symptomen enligt kriterium 

B och C. 

B. Påtaglig brist på psykisk energi eller uthållighet dominerar bilden. 

C. Minst fyra av följande symptom har förelegat i stort sett varje dag under minst två veckor: 

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

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

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4. Sömnstörning 

5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6. Fysiska symptom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel eller 

ljudkänslighet (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2  

 

Hjälp oss att föra forskningen framåt kring 

fysisk aktivitet och utmattning! 

Hej!  

Har du diagnostiserats med utmattningssyndrom alternativt har en självupplevd utmattning? 

Få studier finns kring studenters upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet vid 

utmattningssyndrom. Fysisk aktivitet är en del av behandlingen vid utmattningssyndrom och 

därför vill vi undersöka detta vidare i vårt examensarbete för att underlätta individanpassad 

behandling vid utmattningssyndrom i framtiden.  

 

Om du har en självupplevd utmattning, har du då upplevt minst fyra av de nedan beskrivna 

symtomen i stort sätt varje dag, under en sammanhängande tvåveckorsperiod det senaste 

halvåret?  

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

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

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4. Sömnstörning 

5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmsbesvär, yrsel eller 

ljudkänslighet 

 

Om det här stämmer in på dig och du är studerande vid Uppsala universitet samt är 18–30 år, 

är du varmt välkommen att delta i denna studie. Kontakta oss gärna via mail/telefon.  

Deltagandet kommer bestå av en ca 30 minuter lång intervju med oss. 

Som tack för ditt deltagande bjuder vi på ett presentkort värt 150 kronor hos SF bio! 

 

Vänliga hälsningar,  

Glenn Sörengård och Paulina Wennerberg 

Fysioterapeutprogrammet 

Uppsala universitet 
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BILAGA 3 

Intervjuguide 

 

Bakgrund:  

Ålder: 

Kön: 

Utbildning: 

Sjukskrivning under studietid:  

Hur länge har du haft symtom på utmattning: 

Har du fått diagnosen utmattningssyndrom: 

Medicineras du för din utmattning? 

 

• Vad har du för erfarenheter av fysisk aktivitet och träning i allmänhet/livet? 

 

- Berätta hur du varit fysiskt aktiv och tränat innan din utmattning och hur det har sett 

ut under den. 

- Om du har tränat, vilken intensitet har du tränat på? Varför? 

- Hur påverkas ditt mående/din utmattning om du är regelbundet fysiskt aktiv eller 

tränar? 

 

• Har du varit i kontakt med vården angående din utmattning? 

Om ja, vilken information gällande fysisk aktivitet och träning har du då fått tagit del 

av? 

 

- Vad vet du om fysisk aktivitet och träning som behandling vid utmattning? 

 

• Finns det något som har gjort det lättare för dig att vara fysiskt aktiv och att träna 

under utmattningen? Berätta om någon eller några gånger det var lättare, vad hände, 

varför?  

 

• Finns det något som har försvårat för dig att vara fysiskt aktiv och att träna under 

utmattningen? Berätta om någon eller några gånger då det var svårare, vad hände, 

varför? 

 

• Är det något som du skulle vilja tillägga som du känner att du inte fått svara på? 

 

• Om vi behöver tillägga något i efterhand, kan vi då höra av oss till dig? 

 

 



 

 

BILAGA 4 

 

Informationsbrev till deltagare 

Hej!  

Vi heter Glenn Sörengård och Paulina Wennerberg och går på fysioterapeutprogrammet vid 

Uppsala universitet. I vårt examensarbete ska vi utforska studenters upplevelser och 

erfarenheter av fysisk aktivitet vid utmattningssyndrom.  

Idag finns ett stort samhällsproblem där stress leder till psykisk ohälsa, som i sin tur kan leda 

till sjukskrivning. Utmattningssyndrom är en vanlig diagnos som leder till sjukskrivning och 

orsakas av långvarig stress. Negativa konsekvenser kommer till följd både psykiskt och 

fysiskt. Få studier finns kring studenters upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet vid 

utmattningssyndrom. På så sätt är vår ambition att undersöka detta vidare för att underlätta 

individanpassad behandling i framtiden. 

Vi söker dig som diagnostiserats med utmattningssyndrom och/eller upplevt symtom på 

utmattning under de senaste sex månaderna. Du kan vara i olika stadier av utmattningen, allt i 

från nyligen insjuknad till att vara på bättringsvägen. För att vara med i studien ska du även 

studera vid Uppsala universitet, vara i åldersspannet 18–30 år och behärska det svenska 

språket.  

Att medverka i studien är frivilligt och det innebär att vara med i en intervju med oss, som 

beräknas ta ca 30 minuter. Samtalet kommer att spelas in med applikation för ljudupptagning 

på mobiltelefon. Inga personuppgifter kommer att presenteras i vårt examensarbete.  

Utan att uppge anledning kan du när som helst avbryta intervjun. Om du vill, kan du även 

välja att ta bort delar av informationen. 

Vänligen återkom med ditt medgivande via mejl eller telefon. Vi hade varit otroligt 

tacksamma om du kan hjälpa till att föra forskningen vidare i denna studie.  

Om du har några frågor så får du gärna höra av dig via mail eller telefon. 

Tack på förhand! 

 

Glenn Sörengård  Paulina Wennerberg   

glenn_sorengard@hotmail.com  paulina.wennerberg@hotmail.com 

073-5262037   076-2727450  

 

Handledare: Lena Zetterberg 

Leg. Fysioterapeut, PhD.  

Lena.Zetterberg@neuro.uu.se 

018-4714764 

  

mailto:glenn_sorengard@hotmail.com
mailto:paulina.wennerberg@hotmail.com
mailto:Lena.Zetterberg@neuro.uu.se


 

 

BILAGA 5 

Samtycke för deltagande i studie     

-Jag är medveten om att studien ämnar utforska upplevelser och 

erfarenheter av fysisk aktivitet och träning vid utmattningssyndrom.  

-Jag är medveten om att deltagandet i studien är helt frivilligt och närsomhelst kan avbrytas 

utan att uppge orsak.  

-Jag är medveten om att om jag så önskar kan be om att viss information utelämnas i studien.  

 

-Jag är en medveten om att intervjun kommer att spelas in.  

 

-Jag är medveten om att jag kommer förbli anonym i studien.  

 

Jag samtycker härmed till att delta i studien:  

.............................................  

Ort och datum  

.............................................  

Signatur  

.............................................  

Namnförtydligande  

 

Paulina Wennerberg   Glenn Sörengård 

paulina.wennerberg@hotmail.com  glenn_sorengard@hotmail.com 

0762727450     0735262037 

Handledare: Lena Zetterberg 

Leg. Fysioterapeut, PhD 

Inst. för neurovetenskap, 

Fysioterapi 

lena.zetterberg@neuro.uu.se  

0769420723 

 


