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Abstract 
Widerström, M. (2015). Chronic fatigue syndrom among University students. An interview 
study. Bachelor thesis in Public Health science. Faculty of Health and Occupational Studies. 
The academy of health and working life. University of Gävle, Sweden.  

 
Objective: The aim of this study is to increase understanding how chronic fatigue syndrome 
affects university students' lifes. 
Method: The study used a qualitative method where five interviews were conducted on 
college students aged 19-25 years, which at some time during their life had chronic fatigue 
syndrome. The data was processed through content analysis. 
Results: The results showed that chronic fatigue syndrome affected students’ life situation. 
They needed treatment and were on sick-leave during certain periods and had problems with 
memory, concentration and focus. 
Conclusion: Symptoms of chronic fatigue syndrome can manifest in terms of headaches, 
stomach pain, weight loss, weight gain and insomnia. The factors that influence if a college 
student develops fatigue syndrome is a heavy workload from work and studies, high demands 
and no time for recovery. However further research is needed on the relationship between 
being a student and chronic fatigue syndrome to clarify causal factors.  
 
Keywords: public health, chronic fatigue syndrome, burnout, students, treatment, mental 
health  
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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna studie är att få ökad förståelse för hur utmattningssyndrom påverkar 
högskolestudenter. 
 
Metod: En kvalitativ studie har genomförts genom fem intervjuer med högskolestudenter 19-
25 år som någon gång i sitt liv haft utmattningssyndrom. Resultatet analyserades genom en 
konventionell innehållsanalys. 
 
Resultat: Utmattningssyndrom påverkade studenterna. De behövde och fick behandling och 
sjukskrivning, hade problem vad gäller minnet, koncentration och fokus. 
 
Slutsats: Symptomen som studenterna angav under utmattningen var huvudvärk, magont, 
viktnedgång, viktuppgång och sömnproblem. De utlösande faktorerna som angavs hög 
arbetsbelastning från arbete och studier, höga krav och för lite tid för återhämtning. Slutsatsen 
är även att vidare forskning behövs kring varför studenter drabbas av utmattningssyndrom.  
 

Nyckelord: folkhälsa, utmattningssyndrom, utbrändhet, studenter, behandling, psykisk ohälsa 

 
Sökord: Chronic fatigue syndrom, burnout, burnout students, burnout youth, burnout 
treatment, burnout theory, burnout international. De databaser som har använts är Web of 
Science, Google Schooler och Pub Med. 
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1.0 Inledning 
Unga vuxna mellan 19-25 år i Sverige är allt mer stressade, deprimerade, lider ut av 
utbrändhet och utmattningssyndrom, och den självrapporterade psykiska ohälsan ökar 
(Socialstyrelsen 2003). Enligt Socialstyrelsen (2003) innefattar begreppet psykisk ohälsa 
ångest, psykoser, utbrändhet, utmattning, oro och sömnproblem. Psykisk ohälsa är ur ett 
folkhälsoperspektiv det som kräver mest resurser ifrån samhället såsom behandling och 
omvårdnad (Malmén & Lingedal 2008).  

Det som definierar utbrändhet är att personen på något sätt har överansträngt sitt nervsystem 
(Perski 2006). Det kan både vara fysiskt eller mentalt arbete. Det spelar heller ingen roll om 
arbetet utförts med eller utan stimulans eller glädje (ibid). Det som kännetecknar en 
utbrändhet eller utmattningssyndrom är brist på glädje och energi samt förmåga till fysisk 
ansträngning (Malmén & Lingedal 2008).  
 

2.0 Bakgrund om utmattningssyndrom 
Höga krav och låg kontroll i arbetet skapar stress och psykisk ohälsa (Arnetz & Ekman 2002). 
Det som kan bidra till den psykiska ohälsan bland unga mellan 19-25 år är att det i samhället 
finns många valmöjligheter när det gäller till exempel utbildning och arbete 
(Ungdomsstyrelsen 2007). Det kan både vara positivt och negativt, men mängden 
valmöjligheter leder till att många blir stressade. Den grupp i samhället som lätt glöms bort är 
studenter mellan 19-25 år. Enligt Malmén & Lingedal (2008) är det sällan en student övergår 
direkt till fast arbete efter avslutade studier. Studier har visat på att ha ett arbete påverkar vår 
hälsa, våra livsvillkor och hur vi mår både ekonomiskt och psykologiskt. Inflytande och 
delaktighet är något som är viktigt för att kunna uppleva sitt arbete som meningsfullt och 
stimulerande och för att minska risken att bli utbränd eller utmattad (Ungdomsstyrelsen 
2007).  

2.1 Internationellt och nationellt perspektiv 
Internationellt klassas utmattningssyndrom som en depression (Bijl et al. 2003). 
Internationella studier visar att prevalensen av psykisk ohälsa är högre bland kvinnor än bland 
män (ibid). Enligt en rad internationella studier är prevalensen som högst i åldersgruppen 20-
44 år bland män och kvinnor (Kessler et al. 2005; Persson et al. 2004; Sanderson & Andrews 
2006; Wittchen 2011 & Scott 2011). 
 
Enligt Glise (2013) ökade långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar främst hos 
kvinnor i Sverige under 1990-talet och början av 2000 talet. Orsakerna var depressioner, 
stress och utmattningssyndrom. Under 2011 berodde 36 procent av alla sjukskrivningar hos 
kvinnor och 26 procent hos män på psykiska sjukdomar. Under år 2008 utgjorde depression, 
ångestsjukdom och stressreaktioner 93 procent av alla sjukskrivningar.  

En enkätstudie har gjorts i syfte att se förekomsten av utmattningssyndrom i Sverige (Glise 
2013). Resultatet blev att 9 procent av kvinnorna och 5 procent av männen mellan 20-44 år 
uppfyllde kriterierna för utmattningssyndrom. Personer som söker hjälp för  
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utmattningssyndrom tycks ha komplicerade depressioner. Det beror oftast på att personerna 
söker hjälp sent in i sjukdomsförloppet (ibid). 
 

2.2 Sjukskriven som student – ett folkhälsoproblem 
Enligt Centrala studiestödsnämnden (2015) kan studenten få studiemedel för den tid studenten 
studerar, inte för den tiden studenten är sjukskriven. Detta skapar ekonomiska bekymmer för 
studenter. Som sjukskriven kan studenten inte arbeta och sämre inkomst blir då ett faktum. 
Studenten blir då tvungen att låna av nära och kära eller ta ett bank – eller sms lån (ibid).  
Andersson & Gustavsson (2014) har genomfört en enkätundersökning bland landets 
studenthälsomottagningar. Undersökningens syfte var att se hur studenthälsomottagningarnas 
personal ser på hur studenter uppfattar att systemet fungerar när de blir sjukskrivna. 
Undersökningens resultat visade på att när studenter blir sjukskrivna leder det till allvarliga 
konsekvenser. När studenter blir sjukskrivna får de inte studiemedel som tidigare nämnt. 
Detta leder till bland annat studieavhopp. Undersökningen visade på att 95 procent av 
studenthälsomottagningarna menar på att det är ett problem att studenter inte kan vara 
deltidssjukskrivna. Av studenthälsomottagningarna har 57 procent varit med om att studenter 
som inte kan vara deltidssjukskrivna hoppar av sina studier. Av studenthälsomottagningarna 
upplever 76 procent svårigheter när det kommer till att hjälpa studenterna tillbaka till sina 
studier efter sjukskrivning. Enligt studenthälsomottagningarna uppger 67 procent att studenter 
sällan har kunskap om hur de ska gå tillväga för att få ersättning vid sjukskrivning. Slutsatsen 
vid denna undersökning är att sjukförsäkringssystemet för studenter fungerar inte och skapar 
mer problem för studenter i ett redan utsatt tillstånd (ibid). 
 

2.3 Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom  

1. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor (Socialstyrelsen, 
2003). Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer 
vilka har förelegat under minst sex månader.   

2. Påtaglig brist på psykisk energi eller uthållighet dominerar bilden.   
3. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod:  
- Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning  
- Påtaglig nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 
- Känslomässig labilitet eller irritabilitet  
- Sömnstörning  
- Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet  
- Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel, 
eller ljudkänslighet.   

4. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 
socialt eller i andra viktiga avseenden.   

5.  Symtomen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans till exempel 
missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada eller någon 
somatisk sjukdom/skada (till exempel diabetes eller infektionssjukdom).    
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6. Om kriterierna för egentlig depression eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är 
uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella 
diagnosen (ibid). 

2.4Från dåtid till nutid om utmattningssyndrom 
Termen utmattning introducerades för första gången av Freudenberger (1974) som definierade 
det som "att misslyckas, att slitas ut, eller bli utmattad av överdrivna krav på energi, styrka, 
eller resurser”.  

I början av 1900-talet kallades utmattning för en slags nervsvaghet (Perski 2006). Det som 
påverkar nervsvaghet och utbrändhet är de stora förändringar som skett i samhället de senaste 
100 åren (ibid). Perski (2006) menar på att det som påverkar stressjukdomar idag är att vi gått 
från ett industrisamhälle till ett allt mer informations – och tjänstesamhälle. Detta gör att 
människor behöver anpassa sig på nytt och detta kan skapa stressrelaterade sjukdomar (ibid).  
 
Enligt Malmén & Lingedal (2008) är utbrändhet en slags utmattning och stressjukdom som 
orsakas av för mycket negativ stress. Detta tillsammans med för höga krav, högt tempo och 
nya sätt att kommunicera. Enligt Arnetz & Ekman (2002) påverkas stressen av hur vi arbetar, 
sover, lever och tänker.  
   

2.5 Maslach & Lieters teorier och metoder för utmattningssyndrom 
Enligt Maslach & Lieter (2000) är utmattningssyndrom en arbetsrelaterad sjukdom. Det 
betyder att de yttre faktorerna så som arbetsmiljön påverkar människan till att bli 
utbränd. Maslach & Lieter (2000) menar även att de inre faktorerna kan påverka så som 
individens personlighet och sociala egenskaper. Forskningen har även visat på att är man 
ung eller ny på jobbet löper man större risk att bli utbränd. Maslach & Leiter (2000) har 
även kommit fram till en personlighetsprofil på en individ som riskerar att bli utmattad. 
Individen är ung, har dåligt självförtroende och är passiv, ängslig och har svårt att säga 
ifrån. Vidare anser Maslach & Leiter (2000) att om uppväxten varit komplicerad kan det 
föreligga en ökad risk att bli utbränd för det kan bidra till att personen söker bekräftelse 
genom arbetet. Konceptet utmattning utvecklades ytterligare av ” The Maslach burnout 
inventeriors”, så kallade MBI-skalor. Dessa skalor kan endast användas på personer som 
arbetar, alltså inte på studenter. MBI-skalor beskriver negativa attityder till arbete och 
omgivning. MBI består av tre skalor så som emotionell utmattning, känslokyla och 
personligt självförverkligande (Hallsten et al. 2002). Dessa MBI-skalor har kritiserats av 
många forskare. Anledningen till det är att de olika skalorna inte kunnat ses som ett 
förenat syndrom (ibid).  
 
Hallsten et al. (2002) har kommit fram till en annan forskning som menar på att 
utmattning kan orsakas av andra faktorer än endast arbetet. De faktorerna är studier eller 
familjelivet (ibid). Hallsten et al. (2002) menar på att MBI-skalor bör utvecklas så att de 
även kan användas på studenter (ibid). 
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2.6 Orsaker till utmattningssyndrom 

2.6.1 Processen till utmattning  
Stressmedicin (2015) har beskrivit processen till utmattningssyndrom i olika faser. Dessa 
fyra faser i kronologisk ordning är: 
1. Uppvarvning: När individen levt under mer än sex månader under stress startar 
insjuknandet i utmattningssyndrom. När kroppen har levt under stress under en lång tid 
svarar kroppen med att varva upp vilket leder till att kroppen går på högvarv. Detta i sin 
tur medför minskad tid för återhämtning. Detta tar mycket energi av kroppen vilket leder 
till att sömnen och djupsömnen blir drabbad.  
 
2. Kaos: I fas två är det vanligt att individen får mentalt och fysiska sammanbrott. Det 
betyder att individen inte har någon energi kvar och det uppstår handlingsförlamning, 
irritation och ångest. I fas två är även sömnstörningar ett faktum. Kroppsliga symptom så 
som aptitreglering och magproblem är även vanligt. 
  
3. Återhämtning: I fas tre är sjukskrivning och ett behov av återhämtning ett faktum. I 
denna fas är individen allvarligt sjuk och har kognitiva svårigheter så som 
minnesstörningar, brist på koncentration och dagliga funktioner är nedsatta så som 
hygien, på – och avklädning, måltider och hushållssysslor. Vid denna är individernas 
studieförmåga helt nedsatt. 
 
4. Nyorientering: Vid denna fas börjar individen att återhämta sig och kan återfå energi 
till att återgå till studier. Fysiska och psykiska symptom kan dock kvarstå under en längre 
tid och många dessa individer har ökad känslighet för stress under många år efter 
insjuknandet. Exempel på fysiska och psykiska symptom är minnes-, koncentrations- och 
uppmärksamhetsstörningar (ibid).  
 

2.6.2 Personlighet och utmattning 
För att minska risken för utmattningen har forskning visat att en person som prioriterar 
tid för vila, har positiv inställning och socialt stöd, särskilt från vänner (Jacobs & Dodd 
2003).  
 
Maslach och Jackson (1981) definierade utbrändhet som ett syndrom som består av 
tre dimensioner: känslomässig utmattning, personlighetsförändring och minskad 
personlig prestation. Känslomässig utmattning hänvisar till krav och stressfaktorer som 
orsakar människan till att inte ha ork att utrycka sig och istället bryter ihop. 
Personlighetsförändring kan yttra sig i negativitet, irritation och vredesutbrott. Minskad 
personlig prestation är tendensen att visa sig negativt och att vara missnöjd med sina 
prestationer (ibid).  
 
Utmattning är relaterad till olika personliga dysfunktioner, såsom fysisk utmattning, 
sömnlöshet, och ökad drog- och alkoholanvändning (Jacob & Dodd 2003). Några 
symptom på utbrändhet innefattar lägre motivation och tillfredsställelse med arbete, ökad 
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risk för sjukskrivningar, sociala konflikter och lägre verkningsgrad. Många studenter som 
söker hjälp på grund av stress och utmattning har angivit dessa orsaker enligt Jacob & 
Dodd (2003). Att identifiera faktorer som påverkar utbrändhet är viktigt för att förbättra 
behandlingen och förebyggande åtgärder för en studentens utbrändhet (ibid).  
 
När det gäller stress på arbetet är de vanligaste faktorerna relaterade till arbetsmiljö, 
såsom arbetskrav, arbetsvillkor och dålig tillsyn av chefen (Jacob & Dodd 2003). 
Maslach och Jackson (1981) betonade den psykologiska arbetsmiljön mer än den fysiska 
arbetsmiljön. Forskning har visat att faktorer så som individens personlighet samt externa 
faktorer så som arbetsbelastning har stor betydelse för utbrändhet (Jacob & Dodd 2003). 
Forskning har kunnat se att personligheten har en inverkan på utmattningen. Resultaten 
beror på vilka specifika egenskaper individen har (ibid). Forskare har funnit att personer 
som är utåtriktade har större risk att drabbas av emotionell utmattning och uppleva 
minskad känsla av personlig prestation (Eastburg, Wil-liamson, Gorsuch & Ridley 1994).  
 
Huebner & Mills (1994) har forskat kring liknande fenomen om att personligheten har en 
påverkan på utmattningen, men Zellars et al. (2000) menar på att personligheten endast 
kan påverka den känslomässiga utmattningen. Även om många forskare håller med om 
detta område krävs ytterligare forskning kring detta (Jacob & Dodd 2003). 
 

2.6.3 Socialt stöd och subjektiv arbetsbelastning 
Socialt stöd har också satts i samband med utbrändhet (Greenglass, Fiksenbaum & Burke 
1994). Med ökat stöd i allmänhet minskar det risken för utbrändhet. Liksom forskning på 
personlighet så varierar typen av socialt stöd (ibid). Flera studier av utmattning på 
arbetsplatsen har visat att socialt stöd från handledare är relaterat till lägre nivåer av 
utbrändhet, medan andra källor till socialt stöd kan vara från familj, vänner, och 
medarbetare är mindre starkt kopplade till ökad utmattning (Huebner 1994). 
 
De flesta forskare som har undersökt sambandet mellan arbetsbelastning och 
utbrändhet har rapporterat att ju större arbetsbörda desto större risk att bli utmattad (Male 
& May 1997). Det är rimligt att anta att hög arbetsbelastning bidrar till utbrändhet, men 
många arbetare tycks klara hög arbetsbelastning, medan andra inte. Därmed har forskare 
kommit fram till begreppet ”subjektiv arbetsbelastning” som bidrar mest till utbrändhet. 
Med subjektiv arbetsbelastning menas med de kraven individen ställer på sig själv (ibid). 
Den stora majoriteten av forskning om utmattning har utförts på säljare, lärare, 
sjuksköterskor, rådgivare, psykologer, studenter och skolpsykologer (Huebner & Mills 
1994).  
 

2.6.4 Forskning om studenter och utmattning 
Jacob & Dodd (2003) har gjort en studie med 149 studenter (103 kvinnor och 46 män) 
inskrivna i ett Universitet i Midwest, USA. Studenterna som deltog studerade psykologi 
och statistik. Det som studerades var om personlighet, socialt stöd, och arbetsbelastning 
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hade en påverkan till utbrändhet. Studenterna följdes från tredje och fjärde året som 
studenter. Resultatet visade att:  

 Många studenter visade tecken på utbrändhet. 

 Att socialt stöd har en inverkan på utmattning.  

 Att utmattning kan leda till social isolering vilket i sin tur leder till bristande socialt 
stöd.  

 Att för mycket socialt stöd kunde stressa individen.  
 
I Australien har man gjort en kohort studie på 117 stycken läkarstudenter för att se om de 
blev utmattade eller fick en psykisk nedsättning under sina studieår (Willcock., Daly., 
Tennant & Allard 2004). Kohort studien gjordes under 18 månader genom ett 
frågeformulär. Resultatet blev att fler studenter blev utmattade efter ett par år med 
studier. Forskningen kom även fram till att de studenter som var ensamstående löpte 
större risk att bli utmattade än de som hade ett förhållande (ibid). 
 

2.7 Åtgärder för utmattningssyndrom 
2.7.1 Folkhälsa och folkhälsoproblematik  
Utbrändhet och utmattningssyndrom är ett folkhälsoproblem som påverkar befolkningens 
hälsa (Ekman & Arnetz 2002). Folkhälsa är ett begrepp som betyder det allmänna 
hälsotillståndet i befolkningen (Socialstyrelsen 2003). Folkhälsa innebär alltså individers 
hälsa och hela befolkningens hälsa. Samhället så som politiker, lärare och chefer har 
därmed en roll i befolkningens hälsa och utgör grunden för människors livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsobeteenden. Individens hälsa påverkas därmed av samhällets 
resurser och strukturer (ibid). 
 

2.7.2 Målområde 4 – Ökad hälsa i arbetslivet 
Enligt Arbetsförmedlingen (2015) definieras studier som ett arbete. Därmed går denna 
studie under målområde 4 som handlar om ökad hälsa i arbetslivet där studentlivet ingår. 
Målområde 4 handlar om att arbete och studier ska bygga på en trygg miljö både fysiskt 
och psykiskt. För att främja en god arbetsmiljö handlar det om att individen ska ha 
kontroll av sina studier eller arbete och ha tydliga krav över hur mycket som är rimligt att 
orka med (Regeringen 2002). Arbetsgivaren, högskolor och universitet har ett ansvar för 
att främja hälsan för individerna. De berörda parterna ska ha möjlighet till delaktighet i 
utvecklingen och ha inflytande i ökad kunskap. Målområde 4 innebär även att satsningar 
behövs för att minska ohälsan som är arbetsrelaterad och studierelaterad. Målet med detta 
målområde är att minska sjukskrivningar, psykisk ohälsa och andra stressrelaterade 
sjukdomar (ibid).  
 

2.7.3 Studenthälsomottagningar 
 – en åtgärd för utmattningssyndrom bland studenter 
Folkhälsomyndigheten (2015) har ett uppdrag att stödja högskolor och universitets 
studenthälsomottagningar i Sverige. Syftet med studenthälsouppdraget är bland annat att 
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förebygga psykisk ohälsa och stress bland högskolestudenter vid landets högskolor och 
universitet. Det studenter söker mest hjälp för är stress, sömnsvårigheter, depressioner 
och ångest. En utvärdering som folkhälsomyndigheten har gjort visade på att kunskap 
och stöd kring psykisk ohälsa är något som behöver utvecklas på landets 
studenthälsomottagningar. Forskning visar på att många högskolestudenter lider av 
psykisk ohälsa och framför allt hos läkarstudenter och sjuksköterskestudenter. En orsak 
till det är att dessa utbildningar är intensiva (ibid). 
 

2.8 Problemformulering 
Utmattningssyndrom är ett globalt folkhälsoproblem och kan drabba vem som helst. 
Forskning har fokuserat lite på hur studenter blir utmattade och vad som påverkar denna 
process. Studenter är idag en utsatt grupp i samhället när det gäller stress därmed behövs 
mer forskning kring hur studenter blir drabbade av utmattningssyndrom och hur det 
påverkar dem.  
 

3.0 Syfte  
Syftet med denna studie är att personal inom universitet och högskolor, men även 
studenter och blivande studenter ska inhämta kunskap för hur utmattningssyndrom 
påverkar högskolestudenter samt att förhindra och förebygga detta förlopp. 
 

3.1 Frågeställningar:   
Vilka faktorer påverkar att en högskolestudent utvecklar utmattningssyndrom? 
Hur yttrar sig symtomen?  
Hur påverkar utmattningssyndrom högskolestudenter? 
 

4.0 Metod 
För att kunna besvara studiens frågor har det skett via intervjuer. Intervjuerna har 
genomförts på fem informanter som tidigare fått diagnosen utmattningssyndrom som 
student vid åldrarna 19-25 år. Med hjälp av fem intervjuer har datainsamlingen utförts. 
Informanterna är ifrån tre högskolor och universitet samt från ett studentföretag. Fokus 
med intervjuerna har varit att beskriva och analysera en företeelse (Bryman, 2011). 
Därmed är en kvalitativ metod ett bra val. Syftet med att göra intervjuerna var att 
undersöka och få förståelse för informanternas upplevelser, tankar och erfarenheter. 
Därmed har datainsamlingen utförts via en halvstrukturerad intervjumetod. Intervjun 
består av en rad frågor som är indelade i kategorier (se bilaga 1). Frågorna är uppbyggda 
som så att det finns utrymme för intervjupersonerna att lägga till svar (ibid). Syftet med 
intervjuerna är även att framföra intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser om 
ämnet. Intervjuerna tog 30-60 minuter och har genomförts tillsammans med 
informanterna, men också via telefon. Tre intervjuer gjordes med informanterna och två 
stycken intervjuer gjordes via telefon. Intervjuerna spelades in med en diktafon. 
 

4.1 Intervjuguide 
En kvalitativ studiedesign är fördelaktig i detta fall då syftet är att undersöka 
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informanternas upplevelser, åsikter och tankegångar (Rosenqvist & Andrén, 2006). Den 
studiedesign som har använts i denna studie är en halvstrukturerad intervjumetod.  Denna 
metod betyder att forskaren vill presentera och förklara sin data med hjälp av ord. En 
kvalitativ metod möjliggör att få ökad förståelse och kunskap för informanternas svar. 
Intervjuer möjliggör gör att forskaren får bättre förståelse för informanternas upplevelse, 
tankar och erfarenheter (se bilaga 1). Intervjuguiden kom fram genom att ha studiens 
frågeställningar som utgångspunkt: Hur yttrar sig symptomen? Vilka faktorer påverkar 
att en högskolestudent utvecklar utmattningssyndrom? Hur påverkar utmattningssyndrom 
högskolestudenter? Genom detta som utgångspunkt gjordes eftersökningar på webbsidor 
utifrån tidigare forskning för att kunna hitta en intervjuguide som passade denna studie. 
Eftersökningen gjorde att det hittades en färdig intervjuguide av Malmén & Lingedahl 
(2008). Varför denna färdiga intervjuguide valdes var för att de förhöll sig till studiens 
frågeställningar samt hade hög validitet och reliabilitet.  
 

4.2 Datainsamling och dataanalys 
Intervjuerna transkriberades och analyserades med en konventionell innehållsanalys 
(Olsson & Sörensen, 2012). En konventionell innehållsanalys är fördelaktig att använda i 
denna studie som har en kvalitativ forskningsmetod. Det är för att vid en konventionell 
innehållsanalys vill forskaren se helheten av innehållet. Genom koder och kategorier kan 
forskaren få fram sin analys (ibid). 
Efter att intervjuerna transkriberades resultatet. Informanternas ord blev till text och det 
skrivna materialet skrevs sedan ut på papper för att underlätta att skapa färgkoder, 
kategorier och teman. De teman som studien kom fram till är: sjukdomsförloppet, från 
frisk till utmattad, livet som student, hjälp och behandling, höga krav på sig själv, socialt 
stöd, vad hade kunnat göras annorlunda, hur utmattning påverkat individen. 
 
Med hjälp av den konventionella innehållsanalysen plockades meningar ut som 
meningsbärande enheter. Texten har sedan kodats och sorterats till kategorier och ett 
gemensamt tema. De meningsbärande enheterna kortades ned. Sedan jämfördes koderna 
med varandra och delades in i underkategorier och huvudkategorier. Citat som har ansetts 
representativa har använts i resultatet. 
Här nedan visas ett exempel på hur analysprocessen har gått till:  

Tabell 1. Exempel på analysprocess          

Kondenserad 
meningsenhet    Koder Under kategori Huvudkategori 

Det enda jag gjorde förutom att                

ligga i sängen var att gå på toaletten. Handlingsförlamad Ohälsosamt     

Jag gick upp i vikt för jag levde               

ohälsosamt på grund av stress Stress       Sjukdomsförloppet 

Hade svårt att minnas                 

enkla saker och att koncentrera mig. Minnes – och 
Fysiskt & 
psykiskt       

            koncentrationssvårigheter välmående     
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Jag fick svårt att äta    Svårigheter            

Processen gick väldigt snabbt                  

för mig, väldigt snabbt.    Process            

Jag fick vredesutbrott och                   

grät för minsta lilla till slut    Vredesutbrott och ångest Utmattnings- Från frisk till 
Jag glömde saker hela 
tiden..       process    utmattad   

 glömde bort tider och    Glömska och paralyserad            

 vad som skulle packas 
ner..                   

Skolan tog mycket energi av ens vakna 
tid Negativ energi            

Det var jobbigt att vara student                

när det gäller ekonomin    Ekonomi Student         

Det kändes som att man              Livet som student 

var tvungen att extra jobba    Krav            

Jag blev uppäten av jobb och studier Uppäten            

Jag blev erbjuden en                     

stresshanteringskurs som gjorde Tid Bemötande inom      

 mig mer stressad för den behövdes      vården    Hjälp och   

läggas ner tid på och det gjorde det 
värre          behandling 

Bemötandet i vården var dåligt Bemötande            

Jag blev erbjuden antidepressiva  Medicin            

Jag sa aldrig 
ifrån       Säga ifrån            

Jag försökte klämma in så mycket som   Bristande planering           

möjligt under den tiden jag var vaken.    Brist på    Höga krav på sig 
Vi måste tillåta oss själva att 
misslyckas    återhämtning själv   

ibland. I grunden är det jag som Misslyckande           

 har ställt kraven på mig själv               

Man vill prestera och få beröm..               

där har mina problem kommit ifrån Prestera och beröm            

 

 
4.3 Urval och undersökningsgrupp 
Urvalsgruppen var studerande män och kvinnor som någon gång i sitt liv lidit av 
utmattningssyndrom mellan åldrarna 19-25 år. Detta för att kunna besvara studiens syfte. 
Studien avsåg att intervjua fem personer. Två stycken högskolor och ett universitet 
valdes ut genom ett godtyckligt urval, där studenter eftersöktes med hjälp av ett mail som 
skickades ut på deras studentportal. Missivbrevet sattes även upp på anslagstavlorna. 
Studentföretaget där studenter arbetar extra valdes också slumpmässigt ut. 
Studentföretaget hittades med sökordet ”extra jobb för studenter” på Google. Ett mail 
skickades sedan till den ansvarige på studentföretaget som skickade ut ett utskick till alla 
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anställda med missivbrevet. En informant hittades på universitet, två styckens fanns från 
högskolorna och två stycken kom från studentföretaget. Varför ett studentföretag valdes 
var för att få en blandning av informanter. Både studenter som studerar, men även 
studenter som arbetade vid sidan av sina studier.  
 

4.4 Tillvägagångssätt  
Ett informationsbrev har skickats via studentportalen till studenter på universitet och 
högskolor i mellan Sverige. Det har även satts upp informationsblad på universitet och 
högskolor. Informationsbrevet har även skickats till ett säljarföretag där många studenter 
arbetar extra. Efter några dagar hörde tre informanter av sig från de universitet och 
högskolor som informationsbrevet satts upp. Två av dessa tre intervjuer skedde via 
telefon. En av dessa intervjuer skedde i en bokningsbar lokal på en av högskolorna. De 
resterande två informanterna hörde av sig från studentföretaget där många studenter 
arbetar vid sidan av sina studier. Dessa fysiska intervjuer ägde rum i en lokal på 
företaget. Telefonsamtalen ägde rum enskilt och ostört. 
Det är viktigt i studier att få olika perspektiv och synvinklar från olika 
forskningsområden (Olsson & Sörensen 2012). Kurslitteratur och vetenskapliga artiklar 
kommer ligga till grund för att styrka argument med vad forskningen beskriver. 
 

4.5 Etiska överväganden 
Samtliga informanter har fått information om studiens syfte. Informanterna har fått ett 
missivbrev (se bilaga 2) skickat till sig där konfidentialitetskravet har beskrivits. 
Informanterna kommer att behandlas med anonymitet (Vetenskapsrådet 2002). 
Insamlingen av data kommer endast behandlas i denna studie i syfte att få ökad kunskap 
och förståelse för forskningsområdet inom folkhälsa. Detta betyder att denna studie tar 
hänsyn till nyttjandekravet och informationskravet (ibid) 
 

5.0 Resultat 
Här nedan kommer intervjupersonerna att presenteras med anonymitet. Namnen som 
presenteras är alltså inte intervjupersonernas riktiga namn. Samtliga har tidigare fått 
diagnosen utmattningssyndrom under tiden de har studerat.  

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
Malin är idag 25 år och studerar till dietist. När hon var 24 år gammal fick hon diagnosen 
utmattningssyndrom. Under den tiden studerade hon 100 procent och hade ett eget företag vid 
sidan av sina studier. Malin fick antidepressiva och blev erbjuden en stresshanteringskurs av 
sin läkare när hon fick diagnosen. Hon blev sjukriven i en månad.  
 

Christoffer är idag 29 år gammal men var 25 år när han fick diagnosen utmattningssyndrom. 
Han studerade då till ekonom och arbetade extra som säljare. Hans liv var då kantat med 
alkohol – och drogproblem när det var som värst. Han sökte hjälp hos vårdcentral och blev 
erbjuden antidepressiva och beroendehjälp.  
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Anna är idag 30 år, men var 19 och 23 år gammal när hon fick diagnosen 
utmattningssyndrom. Hon studerade då till ingenjör och jobbade heltid vid sidan av studierna 
inom restaurangbranschen. Första gången som Anna blev sjuk fick hon inte så bra hjälp från 
vården. Hon fick antidepressiva, men blev inte erbjuden någon terapi. Andra gången hon blev 
sjuk i utmattning fick hon ett annat bemötande av vården. Hon fick antidepressiva, men också 
psykolog hjälp samt blev sjukskriven i en månad. 

 
Alice är idag 28 år men var 25 år gammal när hon fick diagnosen utmattningssyndrom. 
Hon studerade då till förskollärare och arbetade deltid på en förskola vid sidan av 
studierna. Hon blev sjukskriven i en månad och fick antidepressiva medel. Hon bor ihop 
med sin sambo och deras två barn. 
 
Lisa är 23 år gammal och var 22 år gammal när hon fick diagnosen utmattningssyndrom. 
Hon studerade då till ekonom och arbetade som säljare. Hon blev sjukskriven i tre 
månader och blev erbjuden antidepressiva medel.  
 

5.2 Sjukdomsförloppet 
Alla intervjupersoner har haft liknande sjukdomsförlopp. Sjukdomen har oftast berott på 
för hög arbetsbelastning från jobb och studier med lite återhämtning. Från början har 
jobbet och studierna var tillfredställande och personerna har varit ambitiösa med höga 
prestationskrav. Den höga arbetsbelastningen och den låga återhämtningen har i sin tur 
lett till symptom. Alla intervjuade personer beskrev sömnproblem som det vanligaste, 
men också trötthet, huvudvärk, nedstämdhet och magproblem. Malin och Christoffer 
påvisade problem med minnet under sjukdomsförloppet. Christoffer gick även upp i vikt 
och Anna gick ner i vikt. Alice och Lisa nämner att de har haft magproblem.  
 
”När det var som värst sov jag mest och gick ner i vikt. Det enda jag gjorde förutom att 

ligga i sängen var att gå på toaletten. Familjen kom och såg efter så att jag åt 
någonting” (Anna) 

 
”En vanlig dag när jag var som sämst vaknade jag med ångest och magont efter en natt 

med dålig sömn. Jag gick upp i vikt för jag levde ohälsosamt på grund av stress” 
(Christoffer) 

 
Av informanternas svar blir slutsatsen att sömnproblem och trötthet är vanliga symptom 
vid utmattning. Som Anna beskrev det så sov hon mest under sin tid när hon var 
sjukskriven. Men som Christoffer beskriver det så hade han svårt att sova på natten på 
grund av oro och ångest. Informanternas process mot utmattning har börjat med 
magproblem som gjort att de har fått svårigheter med att sova och äta. Psykiska symtom 
har utvecklats i slutet av processen till att bli utmattad. De psykiska symptomen har visat 
i minnessvårigheter och koncentrationssvårigheter hos informanterna. 
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”Jag kunde inte göra någonting när det var som värst. Hade svårt att minnas enkla saker 
och att koncentrera mig. Jag fick svårt att äta. Jag hyperventilerade och att fortsätta 

andas var det primära”. (Malin) 
 

5.3 Från frisk till utmattad 
Malin studerade heltid till dietist och på kvällarna skötte hon sitt egna företag med att 
hålla i föreläsningar och marknadsföringen. Hon pendlade mellan två städer flera dagar i 
veckan, men till slut så kraschade allting.  
 

”Processen gick väldigt snabbt för mig, väldigt snabbt. I efterhand kan man skönja att 
man varit nära länge, men processen från frisk till utmattad var som en handvändning 

för min del. Jag fick vredesutbrott och grät för minsta lilla till slut.” (Malin) 
 
Malin beskriver det som en frustration att inte ha någon energi alls. Att bara krama 
dottern var en prestation. Att Malin kände frustration berodde på hennes livssituation och 
höga krav på sig själv. Hon levde ett hektiskt liv med studier, eget företag och familjeliv. 
Hon beskriver när det var som värst: 
 

”Jag kunde inte göra någonting.. hade ont i kropp och själ..” (Malin) 
 
Lisa beskriver det som en tid där hon hade svårt att minnas saker och svårt att 
koncentrera sig. Det är också symptom som de andra informanterna nämnt. 
 
”Jag glömde saker hela tiden.. glömde bort tider och vad som skulle packas ner i väskan 

dagen efter. Jag tappade bort saker hela tiden som plånbok, kalender och nycklar..” 
(Lisa) 

 
5.4 Livet som student 
Samtliga intervjupersoner blev utmattade när de studerade. Lisa och Christoffer beskriver 
det såhär: 
 
”Det var stressigt och mycket att hinna med.. skola, tentor, extra jobb.. skolan tog mycket 

energi av ens vakna tid” (Lisa) 
 

”Det var jobbigt att vara student när det gäller ekonomin, det gjorde att det kändes som 
att man var tvungen att extra jobba..” (Christoffer) 

 
Fyra av fem informanter blev sjukskrivna. Alice berättar att hon sov mest under sin 
sjukskrivning. Sömnen var också det som gjorde att hon började känna sig bättre. Anna 
beskriver likaså att hon sov mest som sjukskriven. För Malin tog det ett tag innan hon 
kom ner i varv och var ur balans den första tiden som sjukskriven. När personen är 
sjukskriven som student skapar det ekonomiska bekymmer. Om individen är sjukskriven 
på deltid kan individen endast få studiemedel för den tid personen studerar och inte för 
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den tiden personen är sjukskriven. Detta skapade en ekonomisk stress hos fyra av fem 
informanter.  
 

5.5 Hjälp och behandling 
Alice fick kommentarer från sin omgivning att hon borde söka hjälp: 
 
”Jag tycker det ser ut som att du blivit uppäten, hur mår du egentligen? Sa en kollega till 

mig en dag” (Alice) 
 
Samtliga intervjupersoner har själva sökt vård via vårdcentralen där alla erbjudits 
antidepressiva medel. Bemötandet inom sjukvården har varit blandat. Alice anser att hon 
fick bra hjälp och de antidepressiva medel hon fick fungerade under en kortsiktig period, 
men hon blev sedan erbjuden terapi och blev sjukskriven i tre veckor.  
 
Christoffer väntade länge med att söka hjälp. Han gick ett år med symptom och levde 
destruktivt. En vanlig dag såg ut såhär: 
 

”Gick upp, åt ingen frukost och rökte en joint. Jag kom försent till jobbet nästan varje 
dag på grund av stress och sömnsvårigheter. Men jag skötte mitt jobb när jag väl var 

där. Jag ljög mycket och blev antisocial, var nedstämd och deppig. Jag var nästan aldrig 
glad och gick upp mycket i vikt. Jag åt ingen lunch på jobbet för att det var så stressigt, 
det gjorde att jag var vrålhungrig när jag kom hem vilket gjorde att jag då proppade i 

mig massa onyttigt.” (Christoffer) 
 

Den hjälp som Christoffer sedan sökte tyckte han var bra. Han fick antidepressiva och sa 
upp sig från jobbet. Han valde att ta tag i sina alkohol – och drogproblem och endast 
satsa på studierna. För Malin var det annorlunda. Hon anser att hon inte alls fick den 
hjälp hon behövde: 
 

”Jag blev erbjuden en stresshanteringskurs som gjorde mig mer stressad för den 
behövdes läggas ner tid på och det gjorde det värre. Det är svårt att göra skillnad på 

hjälp och behandling. Hade jag fått någon att prata med istället hade inte 
stresshanteringskursen behövts. Jag fick slita för att få någon att prata med. ’Det här är 

akut, jag måste få prata med någon’, sa jag en dag till min läkare”. (Malin) 
 

5.6 Höga krav på sig själv 
Samtliga informanter svarade att orsaken till att de blev sjuka var att de ville vara duktiga 
hela tiden och hade högra krav på sig själva. En annan orsak var att det var hög 
arbetsbelastning och för mycket att göra. Alice beskriver det såhär: 
 
”Anledningen till att jag blev sjuk var att det var för hög arbetsbelastning. Sen var det ett 

dåligt val av tid att studera 100 %, jobba extra, ha två små barn, man och ett hus att 
sköta också. Men det var roligt att jobba, då är det svårt att begränsa sig. Men sen blev 



20 
 

det för mycket arbetsuppgifter.. sen sa jag inte ifrån heller.. det är svårt när man tycker 
om att jobba och så är det svårt för en chef att säga ’ta inte mer jobb nu’. Men jag tror 
att chef och kollegor ska vara uppmärksamma på att se vem som jobbar mycket och inte 

lägga mer arbetsbörda på den personen” (Alice) 
 

Som Alice beskriver det tyckte hon att det var roligt att jobba tills det en dag blev för 
mycket. Enligt informanterna är det vanligt i processen från frisk till utmattad att 

individerna tycker det är roligt, men det leder till att de lägger ner all energi på jobb eller 
studier vilket i sin tur gör att återhämtningen blir liten. Anna, Alice och Lisa beskriver 

det såhär: 
 

”Varför jag blev sjuk.. ja.. jag försökte göra för många saker samtidigt, två jobb, 
heltidsstudier och så mycket pendling. Jag umgicks mycket med vänner, gjorde för 

mycket helt enkelt. Jag försökte klämma in så mycket som möjligt under den tiden jag var 
vaken. Det grundade sig i att jag var någon, jag var mobbad hela gymnasiet så jag 

försökte vara någon genom att göra så mycket som möjligt.” (Anna) 
 

”…det handlar också om kraven man ställer på sig själv. Vi måste tillåta oss själva att 
misslyckas ibland. I grunden är det jag som har ställt kraven på mig själv… men kraven 
kommer också från någon annanstans.. om det skulle vara mer tillåtet att misslyckas så 

skulle det vara lättare”. (Alice) 
 

”Många unga vill göra rätt.. det är svårt det där med att prova sig fram. Man vill 
prestera och få beröm.. där har mina problem kommit ifrån” (Lisa) 

 

5.7 Socialt stöd 
Samtliga informanter fick frågan om de upplever att de haft människor omkring de som 
ställt upp och funnits där. Det var blandade svar.  
 

”.. ja i de allra flesta fall har de gjort det, men för vissa blev det för jobbigt” (Anna) 
 

”.. nej.. jag har inte så många vänner som jag umgås med..” (Malin) 
 

Christoffer beskriver att han blev antisocial. Han gick från att ha många vänner till att 
inte ha någon alls på grund av för mycket studier, jobb samt ett destruktivt leverne.  
 

5.8 Vad hade kunnat göras annorlunda 
För att minska risken att bli sjuk är det viktigt att leva hälsosamt, planera in tid för 
återhämtning och lära känna sig själv och sina varningssignaler för stress. Malin, Lisa, 
Christoffer och Alice beskriver ett antal faktorer som hade kunnat göras annorlunda så att 
de inte blivit sjuka: 
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”..stresshanteringskursen hade kunnat satts in tidigare, men jag tror att jag hade behövt 
psykolog hjälp tidigare egentligen.. men det är enorm press på psykologer här, det är sex 

månaders väntetid. Hade jag haft någon att prata med så hade nog inte 
stresshanteringskursen behövts..” (Malin) 

 
”.. jag skulle ha sökt hjälp tidigare” (Lisa) 

 
”.. jag sa aldrig ifrån, det skulle jag ha gjort..” (Christoffer) 

 
”..och så är det svårt för en chef att säga ’ta inte mer jobb nu’. Men jag tror att chef och 

kollegor ska vara uppmärksamma på att se vem som jobbar mycket och inte lägga mer 
arbetsbörda på den personen” (Alice) 

 

5.9 Hur utmattningssyndromet påverkat individen 
Tre av fem informanter anser att de inte är hundra procentigt återställda efter sjukdomen. 
Samtliga informanter har även fått problem som kvarstår efter sjukdomen så som minnes 
– och koncentrationssvårigheter samt en annan känslighet för stress. Såhär beskriver 
samtliga informanter det: 
 
”Jag har fått lära mig att ta det lugnare, inte ha tusen projekt på gång samtidigt.. fått en 

annan förståelse för mig själv och min stressnivå” (Anna) 
 

”Nu vet jag vad jag klarar av och inte klarar av och försöker ta hand om mig själv 
bättre” (Lisa) 

 
”När jag blir stressad har jag svårt att minnas saker, jag glömmer saker lättare nu” 

(Alice) 
 

”Det har påverkat mig betydligt mer än vad jag trott. Jag har börjat bry mig mer om mig 
själv, fått ett annat talmönster och så tappar jag fokus och koncentrationen mycket. 
Eftersom jag har svårt att fokusera och koncentrera mig så påverkas mitt minne” 

(Maria) 
 

”Jag behöver mer tid för att komma ihåg saker, det tar mycket längre tid än förut” 
(Christoffer) 

 

6.0 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att personal inom universitet och högskolor, men även 
studenter och blivande studenter ska få inhämta kunskap för hur utmattningssyndrom 
påverkar högskolestudenter samt förhindra och förebygga detta förlopp. Efter att ha läst 
forskning, litteratur och genomfört denna undersökning så stämmer det inte överens med 



22 
 

Maslach & Leiters (2000) arbetsrelaterade teori. Efter resultatanalysen har gjorts så är det 
många faktorer som spelar in när en student blir utmattad.  

 
Utmattningssyndrom kan drabba vem som helst, men risken är större hos vissa 
personligheter. Forskning har kommit fram till att personligheten har en inverkan om 
man blir utmattad eller inte (Leiter & Maslach, 2003). Forskning har visat på att personer 
med låg självkänsla och självförtroende ökar risken att bli utmattad (Schaufeli, Leiter, 
Maslach, 2008). Men forskning har även visat på att personer med högra krav och är 
målmedvetna också har en ökad risk att bli utmattad (Brotheridge & Grandey, 2002). 
Efter den analys som har gjorts i denna undersökning är det en person med högra krav, är 
ambitiös och med prestationskrav. Den personlighetsprofilen stämmer inte helt överens 
med Maslach & Leiters (2003) teorier om personlighet. De anser att en person som ökar 
risken att bli utmattad är en person som är ängslig och passiv. Utifrån analysen som 
gjorts utifrån dessa intervjuer är det personer med höga ambitioner, drivna och 
målmedvetna som riskerar att drabbas. Det stämmer överens med Barford & Whelton 
(2010) studier där de kommit fram till att personer som är utåtriktade, ambitiösa, har 
höga krav på sig själva och gillar att prestera har högre risk att bli utbrända. 
 
Samtliga informanter gick från att tycka det var roligt att jobba till att gå in i väggen. 
Faktorer som påverkade det var bland annat att individerna hade för mycket att göra. Två 
av fem av informanterna hade även ett familjeliv att sköta utöver arbete och studier vilket 
kan vara en stressfaktor enligt Hallsten et al. (2002). Hallsten (2002) har kommit fram till 
att studier och familjeliv kan påverka processen till att bli utmattad på samma sätt som ett 
arbete. Enligt Hallsten et al. (2002) kan man beskriva sjukdomsprocessen i tre faser. Det 
är den absorberande engagemang, frustration och den sista är utbränningen. 
Vredesutbrott och frustration som tre av fem informanter kände kan delas in i fas två.  
 
Andra faktorer som påverkade förloppet var att tre av fem inte sa ifrån. Att inte säga ifrån 
kan vara ett tecken på att man har lågt självförtroende (Zhang, Gan, Cham, 2006). Detta 
är något som stämmer överens med Maslach & Leiters (2003) teorier om personlighet 
som anser att personer med låg självkänsla har ökad risk att bli utmattad.  
 
Faktorer som påverkas utmattningsprocessen är såklart studiebelastningen som individen 
upplever (Hallsten, 2002). Hög arbetsbelastning från studier har varit en bidragande 
faktor för samtliga informanter att utveckla utmattningssyndrom. Lågt inflytande och 
delaktighet i sina studier är också faktorer som har påverkat insjuknandet (ibid). 
Forskning har visat att socialt stöd kan minska risken för utmattningssyndrom (Schaufell, 
Martínes, Pinto Marques, Salanova, Arnold, Bakker, 2002). Tre av fem informanter var 
ensamstående när de blev utmattade. 
 
För att kunna förebygga utmattningssyndrom är det viktigt som individ att ha coping 
strategier och känna till sina varningssignaler för stress (Gibbons, 2010). Coping 
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strategier är individens förmåga att känna till sitt sätt att hantera stressfyllda situationer. 
Varningssignaler kan vara trötthet, sömnsvårigheter och förändrad aptitreglering (ibid).  
 
När det gäller behandling fick samtliga informanter hjälp med bland annat antidepressiva 
mediciner. Enligt informanterna är vanligt förekommande att sjukvården tar till 
mediciner som lösning. Respektive informanter ansåg att terapi och psykologhjälp skulle 
vara bättre i deras behandling. Här handlar det om att det inte finns tillräckliga resurser 
från samhället när det gäller psykologhjälp (Socialstyrelsen, 2003). Antidepressiva medel 
kan fungera vid depressioner, men vid utmattningssyndrom anses terapi vara den bästa 
lösningen (ibid).  
 
Utmattningssyndromet har påverkat alla informanter på ett eller annat sätt. De är mer 
stresskänsliga och minnet, fokus och koncentrationen har påverkats. Samtliga 
informanter försöker vara mer noga med att lyssna på sina kroppsliga signaler. 
Respektive informanter har förändrat deras livssituation genom att byta arbeten och 
studier, motionera mer och tänker mer på sömn och kost. 
 
Samtliga informanter fick även kroppsliga symptom och somatiska problem, så som 
svårigheter att äta, magproblem och sömnproblem. Detta är problem som påverkar 
informanternas livssituation (Sreeramareddy, Shankar, Mukhopadhyay, Ray, Menezes, 
2007). En informant gick ner i vikt och en informant gick upp i vikt. Att bli drabbad av 
utmattningssyndrom är påtagligt för kroppen både psykiskt och fysiskt (Zang, Gan, 
Cham, 2006). Efter att ha gjort denna undersökning visar det på att det tar lång tid att 
återhämta sig från denna sjukdom i och med att samtliga informanter på ett eller annat 
sätt fortfarande har problem i sin vardag på grund av sjukdomen.  
 

6.2 Metoddiskussion 
Större delen av om utmattningssyndrom som endast arbetar fokuserar på människor med 
lönearbete och bara en mindre del på unga personer som studerar. Något som bör 
utvecklas är Marsalchs MBI-skalor så att de även fungerar på unga personer som studerar 
heltid.  
 
Den metod som valdes var kvalitativ. Intervjuer användes som datainsamlingsmetod. 
Detta för att undersökningen ville ta del av informanternas upplevelser och erfarenheter. 
Intervjuformen som var halvstrukturerad skapade utrymme för informanterna att berätta 
med egna ord om fenomenet.  
 
Samtliga intervjuer gick bra. Informanterna hade intresse av att berätta sina historier och 
att delta i undersökningen. Ljudupptagningen gick bra och det fanns inga otydligheter vid 
transkriberingen. Materialet från intervjuerna lästes flera gånger innan mening – och 
temaarbetet påbörjades. 
 
Urvalet anses relevant för att kunna besvara studiens syfte. För att rätt urvalsgrupp skulle 
nås skickades missivbrev via en studentportal ut till högskolor och universitet i mellan 
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Sverige och missivbrevet sattes upp anslagstavlorna. Informanterna deltog frivilligt efter 
att de tagit del av mail och information på anslagstavlor där missivbrev satts upp.  
 
Vid de två telefonintervjuerna antecknades det och det spelades in under intervjun. 
Svaren lästes sedan upp för informanterna så att inget misstolkats. Vid de tre intervjuerna 
med informanterna spelades intervjun in. Ljudupptagningen lyssnades genom flera 
gånger för att säkerställa transkriberingen och analysen vid både telefon och de fysiska 
intervjuerna.  
 
Den analysmetod som användes var en innehållsanalys. Den metoden anses relevant för 
att besvara studiens syfte. Under kodningen kunde samtliga meningar strykas över 
överstrykningspenna. Meningar klipptes och klistrades på papper.  
 
Trovärdigheten i studien kallas även för validitet. Det betyder att en metod studerar vad 
den avser att studera. Citaten som synliggjorts i resultatet ökar trovärdigheten. Att 
analysen gjorts med kategorier och teman ökar lika så trovärdigheten. Det ger även en 
överblick för läsaren att se hur intervjuernas transkribering har gått till. 
Pålitligheten i studien kan även kallas för reliabilitet som innebär resultatets 
tillförlitlighet och möjlighet för andra att reproducera studien. Detta genom att metoden 
beskrivits samt datainsamlingen och urvalet.   
 
De problem som uppstått i studien är att få tag på rätt informanter. Det hade varit 
intressant att studera studenter som fått diagnosen utmattningssyndrom och endast 
studerat under den tiden. I denna studie hade samtliga studenter ett extra jobb vid sidan 
av sina studier vilket kan ha haft en påverkan. Att eftersökningar på informanter skedde 
på ett företag där studenter arbetar extra kan ha varit en nackdel. Det kan ha blivit bättre 
om eftersökningarna på studenterna endast hade skett via högskolor och universitet. Nu 
har insamlingen skett via två stycken högskolor och ett universitet samt ett 
studentföretag. Varför ett studentföretag valdes var för att få en blandning av 
informanter, både informanter som studerade och informanter som både studerade och 
arbetade vid sidan av studierna. I denna studie blev det ingen skillnad då samtliga 
informanter arbetade vid sidan av sina studier. I nästkommande studier hade det varit 
intressant att endast fördjupa sig i informanter som endast studerar och fått diagnosen. 
 

7.0 Slutsats och vidare forskning 

Slutsatsen är att symptomen kan yttra sig genom kroppsliga besvär så som huvudvärk, 
magont, viktnedgång, viktuppgång och sömnproblem. De faktorer som påverkar att en 
högskolestudent utvecklar utmattningssyndrom är hög arbetsbelastning från lönearbete 
och studier, höga krav och för lite tid för återhämtning. Utmattningssyndrom påverkar 
informanternas livssituation på så vis att behandling och sjukskrivning behövts samt att 
minnet, koncentration och fokus försämrats. Den nya kunskapen som kommit av denna 
studie är att samtliga informanter blivit erbjuden antidepressiva istället för psykolog 
behandling. Studien har även bidragit med ny kunskap när det gäller 
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sjukskrivningsprocessen för studenter när det gäller bidrag från CSN. Med det sagt 
hoppas författaren att CSN kan ändra sina riktlinjer när en student blir sjukskriven. 
 
För fördjupad forskning i framtiden kan det vara intressant att just studera hur den bästa 
behandlingen för utmattningssyndrom ska se ut. Det krävs även mer forskning kring hur 
förhållningssättet till sina studier påverkar utmattningssyndrom hos unga. 
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BILAGA 1   
INTERVJUFRÅGOR  

Inledande frågor/ innan diagnosen 
Hur gammal är du?   
Vad har du för sysselsättning?  
Vilken sysselsättning hade du när du blev utbränd och kände symtomen?  
Hur gammal var du då?  
Hur såg en vanlig dag ut innan diagnosen?  
Har du fått någon diagnos i så fall vilken och när?  
Har du fått någon behandling om ja hur länge då och vad för någon?   

Livsberättande frågor  
Hur såg ditt liv ut när du började må dåligt?  
Hur gick processen från frisk till utbränd?  
En vanlig dag under sjukdomsförloppet och när du mådde som värst hur kunde de då se ut? 
Hur ser ditt liv ut idag?  

Om någon behandling fåtts hur uttryckte sig symptomen?  
Hur länge gick du med symptom innan du fick hjälp?  
När och hur sökte du hjälp?  
Hur gick det till och var det svårt att få hjälp? 
Tyckte du att det var en kvalificerad hjälp/behandling du fick?   
Hur kändes det att få diagnosen utmattningssyndrom?  
Vad anser du hade kunnat göras annorlunda?  
Hur lång tid tog det från det att du fått symptom tills du kände dig frisk? 
När kände du dig frisk?   

Omgivningen  
Hur reagerade din familj och dina vänner på din sjukdom?  
Ställde de upp för dig?  
Hur blev du bemött av vänner? Familj? Utomstående? Sjukvård/pskyiatri?   
Vad tror du är anledningen att just du blev utmattad? 
Hur mår du idag? 
 
Avslutandefrågor  
Hur har sjukdomsförloppet påverkat dig som person?  
Känner du dig 100% återställd eller har utmattningen satt några spår? (t.ex. svårigheter med 
minnet).   
Är det något mer du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun?  
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BILAGA 2   
MISSIVBREV 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Mathilda Widerström och läser sista terminen på det Hälsopedagogiska 
programmet på Högskolan i Gävle. Jag skriver just nu mitt examensarbete som handlar om 
utmattningssyndrom bland högskolestudenter bland 19-25 år. 

Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur utmattningssyndrom påverkar 
högskolestudenters livssituation. 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men vill intervjua er 
som har lidit av diagnosen utmattningssyndrom. Därmed vill jag intervjua dig som har eller 
har haft denna diagnos för att ta reda på dina upplevelser och erfarenheter. Din medverkan är 
helt anonym! 
 
Intervjun kommer att bestå av 27 frågor och vår förhoppning är att en givande diskussion 
kommer att uppstå. Intervjun tar cirka 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in, men det 
inspelade materialet kommer endast användas för transkriberingen. 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 
innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta 
intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 
resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare 
för mer information.  
 

Hoppas vi ses! 
Med Vänliga Hälsningar 
Mathilda Widerström   mathildawiderstrom@hotmail.se 
 


