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ABSTRACT 

Burn-out is a wide concept and similar to other medical diagnoses and concepts, for example 

fatigue syndrome. In this study we chose to use burn-out. Burn-out unfortunately occurs both 

in the working life and the elite sport world, which brings very large consequences for both 

individuals and society. 

What does it take for a person to recover from burn-out? This study is about the recovery 

process from a burn-out among workers and elite athletes and how educated people work to 

help people in this condition. The results of this qualitative study show that it mostly is about 

recovery. A concrete concept is not available because of the difference between individuals, 

but methods exist. 

 

SAMMANFATTNING 

Utbrändhet är ett brett begrepp som är likartad med andra medicinska diagnoser och begrepp, 

exempelvis utmattningssyndrom. I denna studie valde vi att använda utbrändhet. Utbrändhet 

förekommer tyvärr både i arbetslivet och elitidrottsvärlden, vilket medför stora konsekvenser 

för både individ och samhälle. 

Vad krävs det för att en person ska bli frisk från sin utbrändhet? Denna studie handlar om just 

återhämtningsprocessen av utbrändhet för arbetstagare och elitidrottare samt hur utbildade 

personer arbetar för att hjälpa personer i detta tillstånd. Resultaten vi fick fram i vår kvalitativa 

studie är att det till stor del handlar om återhämtning. Något konkret koncept är inte tillgängligt 

då det ser olika ut för alla, men metoder finns. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Vi har valt att undersöka vad en återhämtningsprocess av utbrändhet innebär och hur utbildade 

personer arbetar för att hjälpa arbetstagare och elitidrottare att återhämta sig från en utbrändhet. 

Detta är ett relevant ämne i dagens stressiga samhälle eftersom vi ser att fallen ökar och att en 

del får följdsjukdomar av sin utbrändhet. I arbetslivet vet vi att det förekommer, samtidigt 

kommer det fram elitidrottare med samma problem. Från både ett hälso- och idrottsligt 

perspektiv sker konsekvenser av utbrändhet för både individ och samhälle. 

I en rapport från Arbetsmiljöverkets “Arbetsorsakade besvär 2014” framkommer det att 

nästan var fjärde sysselsatt svensk någon gång under det senaste året hade upplevt fysiska eller 

psykiska besvär som hade orsakats av deras arbete, då bland annat utbrändhet (Ivarsson, 2014). 

Det finns relativt lite forskning kring psykisk ohälsa hos elitidrottare. Förmodligen för att 

elitidrottare i ett perspektiv ska framstå som vältränade personer med det bästa psyket, 

framförallt i en tävlingssituation. När arbetstagare blir utbrända kommer förmodligen de att bli 

sjukskrivna en period från arbetet. Om en elitidrottare påvisar liknande tecken kan det i många 

fall istället klassas som överträning där det istället genomförs fysiska tester för att ta reda på 

vad det är som inte stämmer (Kenttä, 2012). 

När personer blir utbrända finns det idag hjälp att få, men hur kan denna 

återhämtningsprocess se ut och hur arbetar experter för att hjälpa de drabbade? Det var detta 

som väckte intresset hos oss då vi som idrottsvetare ville ha kunskap om detta till vårt framtida 

yrkesliv. Därav valde vi att kontakta utbildade personer inom detta område. 

1.2 Syfte 
Syftet med vår forskning är att ta reda på vad en återhämtningsprocess av utbrändhet innebär 

och hur utbildade personer arbetar för att hjälpa arbetstagare och elitidrottare att återhämta sig 

från en utbrändhet. 

1.3 Frågeställningar 
• Vad är utbrändhet? 

• Hur uppstår utbrändhet? 

• Vad anser utbildade personer inom detta område att återhämtningsprocessen av 

utbrändhet bör innebära? 

• Hur går utbildade personer inom detta område tillväga för att hjälpa personer att 

återhämta sig från en utbrändhet? 
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2. LITERATURBEARBETNING 

2.1 Vad är utbrändhet? 

“Reaktioner på stress- och utmattningssymtomen kan sammanfattas på ett enkelt sätt: de 

innebär obalans mellan krav och resurser och är därför en påfrestning för individen” (Almén, 

2017, s. 102). 

Uttrycket utbrändhet började användas i början av 70-talet med beskrivelsen “orkeslöshet, 

minskad motivation och andra psykiska och fysiska symtom.” Det var mest omtalat inom 

vårdyrken där arbetstagarna ansågs vara i riskzonen på grund av den konstanta interaktionen 

mellan andra människor. Ett citat från Maslach och Jackson (1986): “Utbrändhet är ett syndrom 

som innefattar emotionell utmattning, depersonalisering och minskad prestationsförmåga 

bland personer som i någon form arbetar med människor” (Gustafsson, Hassmén, & Kenttä, 

2003, s. 13). 

Det finns många olika definitioner av utbrändhet, men enligt Pines & Aronson (1988) 

refererat i (Almén, 2017) orsakas det av långvarig involvering i emotionellt krävande 

situationer. Symtomen är 1. fysisk utmattning (låg energi, svaghet, kronisk trötthet), 2. 

emotionell utmattning (hopplöshet, hjälplöshet som kan leda till emotionellt sammanbrott) och 

3. mental utmattning (negativa attityder till livet, arbetet och sig själv). 

De senaste åren har definitionen blivit bredare beskrivet som en kris i individens relation till 

sitt arbete, därav behöver inte relationer till andra människor vara inkluderat (Maslach, Jackson 

& Leiter, 1996) referat i (Gustafsson, Hassmén, & Kenttä, 2003). Men utanför arbetsplatsen 

förekommer också utbrändhet, där Pines (1993) menar på att det enda som krävs är att individen 

har ett brinnande intresse för någonting. Personer utan denna starka motivationen kan också 

uppleva stress, likgiltighet, depression, existentiell kris eller trötthet, men skillnaden är att de 

personerna inte blir utbrända (Pines, 1993) referat i (Gustafsson, Hassmén, & Kenttä, 2003). 

När det kommer till elitidrott är överträningssyndrom något som kan likna utbrändhet, men det 

finns svar på vad som skiljer dem åt; den övertränade vill till varje pris komma tillbaka och 

prestera medan den utbrände idrottaren vill bort från allt som har med idrott att göra. 

Det finns andra medicinska begrepp och diagnoser som är besläktade med utbrändhet; 

utmattningssyndrom, utmattningsdepression, neurasteni, anpassningsstörning, kroniskt 

trötthetssyndrom, fibromyalgi och dysregulationssyndrom (Almén, 2017). 
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2.2 Hur uppstår utbrändhet? 

Utbrändhet: Vissa definitioner menar att utbrändhet är ett resultat av arbetsstress samtidigt som 

andra inte specificerar stressen i något speciellt fack. Exempelvis uppstår oftast utbrändhet när 

det blir obalans i arbetslivet och familjelivet (Almén, 2017). Carlsson, Kacmar och Williams 

(2009) refererat i (Almén, 2017) menar att det finns tre typer av konflikter: 

• Tidsbaserade konflikter - när exempelvis rollen som förälder drabbar uppfyllande av 

kraven på grund av den aktiva rollen som medarbetare. 

• Ansträngningsbaserade konflikter - när individen anstränger sig på ett visst sätt i en roll 

som försämrar uppfyllande krav i en annan roll. 

• Beteendebaserade konflikter - när krävande beteenden i en roll inte stämmer överens 

med förväntningar gällande beteenden i en annan roll (Almén, 2017). 

 

Symtom som brukar uppkomma av utbrändhet är låg motivation/energi, 

koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, fysisk och mental utmattning, minskat 

självförtroende, humörförändringar, förändrade värderingar, emotionell isolering samt ökad 

ängslan/oro (Hackney, Perlman & Nowacki, 1990) referat i (Gustafsson, Hassmén, & Kenttä, 

2003) 

Människor som kan hamna i utbrändhet tenderar ofta att ha två olika beteenden; undfallande 

respektive dominant. När en person är undfallande kan upplevelser av skamkänslor och känslor 

som; otillräcklighet, oduglig, otrygg osv uppkomma. Är personen dominant kan skam 

framkomma när personen inte kan prestera och inför att känna sig sårbar inför andra. De vill då 

inte visa detta inför andra människor (Almén, 2017). 

Utmattningssyndrom och utmattningsdepression är två andra diagnoser som är besläktade 

med utbrändhet. Utmattningssyndrom uppstår när en person upplever fysiska och psykiska 

symtom av utmattning under minst två veckor där symtomen har lett till en eller flera 

stressfaktorer som har förekommit under sex månader. Brist på psykisk energi eller uthållighet 

regerar och leder till minskad driftighet, uthållighet eller förlängd återhämtningstid gällande 

psykisk belastning. Symtomen som ska vara aktuella under dessa två veckor är minst fyra av 

följande: koncentrationssvårigheter eller minnesstörning, påtagligt nedsatt förmåga att hantera 

krav eller att göra saker under tidspress, känslomässig labilitet eller irritabilitet, sömnstörning, 

påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet och/eller fysiska symtom som: värk, bröstsmärtor, 

hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet. Dessa symtom leder till klinisk 

signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller i andra viktiga avseenden. 

Symtomen är inte en följd av direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. 
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missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (hypotyreoidism, diabetes, 

infektionssjukdom). Utmattningssyndrom anges som tilläggsspecifikation om kriterierna för 

egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda (Almén, 

2017). 

Ett ytterligare begrepp är stress och utmattningssyndrom. När stressammanbrottet har 

kommit är symtomen tydliga. De symtom som kommer fram är kognitiv funktionsnedsättning, 

utmattning och en ökning i uttröttbarhet, depressivitet, ångest, allmän anspänning och 

lättaktivering, sexuell störning, smärta, störd sömn, stimuluskänslighet, försämrat 

immunförsvar samt metabolt syndrom (Almén, 2017). 

I idrott har Smith en stressbaserad utbrändhetsmodell för elitidrottare som ser ut på följande 

sätt: situationens krav, kognitiv tolkning (uppfattningar och upplevelser av situationen), 

fysiologiska reaktioner (stress av hotande situation för länge) och beteenderesponser (förändrat 

beteende, prestation, relationer) (Gustafsson, Hassmén, & Kenttä, 2003). 

Överdriven kronisk stress leder till utbrändhet och utbrändhet leder till kronisk stress. 

Minnet påverkas negativt av stress på grund av att den akuta stressen förorsakar en 

kortisolstegring som stör minnesupprättandet. Därefter kan repetitiv stress orsaka nervcellsdöd 

i viktiga delar i hippocampus via mekanismer som involverar excitatoriska aminosyror och 

kortisol som frisätts vis stress (Währborg, 2009). 

Währborg menar att självkänsla även spelar stor roll då en prestationsbaserad självkänsla kan 

leda till att bli mer benägen att kämpa på till utmattningens gräns. Medan en genuin självkänsla 

inte leder till utbrändhet av den dagliga kampen utan snarare ett tillstånd av utslitning 

(Währborg, 2009). 

Negativitet är också något som är kopplat till utbrändhet då negativa personer anses ha 

svårare att hantera kraven. Det kan även finnas samband mellan stress och optimism, men inte 

lika tydligt som negativitet (Chen et al., 2008) refererat i (Gustafsson & Skoog, 2011). 

I (Åsberg & Nyberg, 2012) beskriver de hur diagnosen utmattningssyndrom uppstår. Det 

börjar med att den utmattade patientens värld krymper medan belastningen ökar. Detta leder till 

olika ospecifika kroppsliga problem som värk, magproblem, trötthet och sömnsvårigheter. 

Följden av sömnsvårigheterna blir ökad trötthet och senare minnes- och 

koncentrationssvårigheter som efterhand leder till psykiska problem som skuldkänslor och 

nedstämdhet. För den som har en självkänsla beroende av en bra arbetsprestation och för den 

som brinner för sitt arbete blir det svårigheter för att avbryta det negativa förloppet medan de 

flesta förstår att något är fel när symtomen uppkommer och försöker då ändra sin livsstil. Många 



 

8 

 

människor som drabbas av utmattningssyndrom är ambitiösa och väldigt beroende av att ha 

kontroll över sin situation. Majoriteten av dem lider även av skamkänslor över att ha fått 

psykiska problem och blivit sjukskrivna. 

Det har funnits fler fall av utbrändhet bland idrottare som har varit högt egocentrerade, 

perfektionister, haft låg uppskattning av sin egen förmåga och varit i starkt resultatorienterat 

klimat än bland idrottare som har upplevt uppgiftsorienterat motivationsklimat, varit 

uppgiftsorienterade och låga perfektionister (Davis, Appleby, Davis, Wetherell, & Gustafsson, 

2018). 

2.3 Vad innebär återhämtningsprocessen av utbrändhet? 

Det finns begränsat med forskning kring ämnet vad gäller utbrändhet och 

återhämtningsprocessen, därav behövs mer kunskap i området för att stödja personer som 

hamnar i det (Hjälm, 2014). 

Men information över riktlinjer som ligger till grund över hur en rehabiliteringsprocess bör 

gå till börjar ta form. I en studie gjord av (Åsberg, o.a., 2003) används utmattningssyndrom 

som det ersättande begreppet för utbrändhet. Denna forskning visar på att det ungefärligt bland 

annat kommer att se ut på följande sätt: I återhämtningsprocessens första skede bör den 

drabbade med hjälp av yrkeskunnig personal se över de faktorer som kom att bli den utlösande 

faktorn för just denne personen för att kunna korrigera i dennes tillvaro och på så sätt så fort 

som möjligt påbörja en rehabilitering. Det behöver även ses över hur den drabbades 

livssituation ser ut med kost och sovvanor så att rutiner för återhämtning och vila skapas i 

vardagen. Samtal både enskilt och i grupp ger positiv effekt och bör vara en del som prioriteras. 

Olika sorters fysisk aktivitet samt aktiviteter med fokus på avslappning och hantering av olika 

typer av situationer beroende på fall bör läggas in i individens process. Detta för att skapa en 

förståelse hos individen och för att lära sig hantera det som sker runt omkring och även 

känslorna som uppstår i stressade situationer. 

I andra sammanhang har det påvisats att gruppsamtal, mindfulness och att få hjälp av 

yrkesarbetande har en mycket positiv effekt. Detta påvisas i Slutrapporten av DU-projektet 

(Åsberg & Nyberg, 2012) där en studie lyfts fram gjord för projektet där en fokuserad 

gruppsykoterapi respektive en kognitiv gruppsykoterapi jämförs med personer som får 

sedvanlig behandling. Det visade ingen speciell skillnad mellan de olika metoderna utan 

sammanfattningsvis var 70 % av de långtidssjukskrivna tillbaka i arbete som innefattade halvtid 

eller mer efter 12 månader med dessa typer av behandlingar (C, o.a., 2011). I DU-projektet 

framgår också att det har genomförts studier där mindfulness har varit en behandlingsmetod 
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vilket resulterat i att man har sett att det ger en reducerad stressnivå hos patienterna (Åsberg, 

Sköld, Wahlberg, & Nygren, 2006). 

Rehabiliteringen är en lång resa för den som blivit utbränd. Det går inte att säga någon 

specifik tid på hur länge det tar. Detta för att det beror väldigt mycket på hur långt individen 

har kommit samt hur mottaglig den är för behandling, vilken typ av behandling och framförallt 

om den får/har fått behandling. Bland arbetstagare med en utbrändhet har olika 

återhämtningsprocesser testats; mindfulness-baserad stressförminskning, jämförelsen av 

kognitiv beteendeterapi och yoga, web-baserad stresshantering och gruppterapi där alla hade 

ett resultat bestående av positiva effekter på patienterna. Trots detta finns otillräckligt med bevis 

för att fastställa vilken rehabilitering som är bäst för utbrända människor. Kropp-själ terapi har 

blivit populärt i västvärlden. Qigong som är traditionell kinesisk medicin som är baserad på att 

balansera kroppen utifrån teorin om yin och yang samt de fem elementen; trä, eld, jord, metall 

och vatten. Qi betyder den vitala energin i kroppen och gong betyder träningen och 

kompetensen att arbeta med kroppen. Denna rehabiliteringsprocess testades i en studie och 

jämfördes med andra tillvägagångssätt. CBR (kognitiv beteendeorienterad rehabilitering) 

kombinerat med Qigong och Qigong ensam visades ge positiva effekter mentalt (Stenlund, 

2009). 

Almén tyder att KBT (kognitiv beteendeterapi) kan vara till stora fördelar för en utbränd 

person. Men han menar även på att det inte är omöjligt att hjälpa sig själv att bli frisk från denna 

sjukdom, men det krävs mental styrka samt kunskap om sig själv och sjukdomen. 

“Det finns sannolikt många personer som haft utbrändhetsproblem och som åstadkommit 

värdefulla beteendeförändringar, utan någon som helst professionell hjälp” (Almén, 2017, s. 

107). 

3. METOD 

3.1 Design 

Valet av kvalitativ metod var självklart då vi ville få förståelse av vårt valda ämne genom 

intervjuer med utbildade personer inom branschen. Denna metod gav oss möjlighet att tolka 

respondenternas kunskap i ämnet och samtidigt korrigera om det uppstod missförstånd för 

någon fråga. Det gav oss även möjlighet att göra relevanta tillägg om så behövdes för att få så 

innehållsrika svar som möjligt, vilket inte hade varit möjligt om vi hade valt en kvantitativ 

metod (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Nackdelar med kvalitativ metod är att det finns en risk till att respondenterna uppfattar frågorna 

olika och då ger svar som skiljer sig åt i förhållande till det syfte som är framtaget till studien 

samt att det också medför att det blir svårare att hitta gemensamma nämnare under 

analysarbetet. Fördelana var att vi hittade individer med personliga erfarenheter och med djup 

kunskap. Därav kunde vi få ut betydelsefulla svar av våra respondenter och göra tillägg med 

fler frågor som uppstår under själva intervjun vilket gjorde resultatet mer givande (Hassmén & 

Hassmén, 2008). 

3.2 Urval 

Vårt urval grundades i utbildade personer inom detta område med kunskaper om 

återhämtningsprocessen av utbrändhet, vilket var syftet med studien. Vi använde oss av 

tillgänglighetsurval då det är enkelt, effektivt och ekonomiskt för att snabbt få tag på deltagare 

till vår studie (Hassmén & Hassmén, 2008). Urvalet skedde via internetsökning under studiens 

gång då vi kontaktade idrottspsykologer, psykologer, arbetsterapeuter, universitetslärare, chefer 

på friskvårdsföretag och överläkare via mail. 

Respondenternas svar är viktiga då de leder till resultat utifrån relevant information. Under 

forskningsprocessens gång var målet att stärka och fördjupa vår förståelse över ämnet, men 

speciellt fördjupa förståelsen. Därmed var valet att hitta deltagare som kunde ge god 

information och var intresserade av att prata mer på djupet med oss forskare om sina kunskaper, 

erfarenheter, upplevelser, känslor och tankar om detta område (Hassmén & Hassmén, 2008). 

De som tackade ja till att bli intervjuade var en idrottspsykolog vid en elitidrottsmottagning, en 

universitetslärare/lektor/KBT-terapeut/forskare, en universitetslärare i Idrott samt en 

arbetsterapeut. Av etiska skäl valde vi att ge våra respondenter pseudonymer istället för att 

använda deras riktiga namn. 

Respondenterna: 

• Olle: En man i 40-års åldern som arbetar som idrottspsykolog med inriktning på 

elitidrott och hälsa för psykologisk behandling samt idrottspsykologisk rådgivning. Olle 

har arbetat som psykolog i 12 år. 

• Jan: En man i 65-års åldern som arbetar som universitetslärare i idrott, samhällskunskap 

och historia. Psykologi, neuropsykologi, pedagogik och specialpedagogik är även 

kurser som han har läst. Han har erfarenhet av att jobba med grupper som har varit 

utbrända och har varit verksam i läraryrket i 40 år. 
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• Lars: En man i 60-års åldern som arbetar som universitetslärare i idrott och biologi, 

lektor, forskare inom ledarskap och utbrändhet och KBT-terapeut. Lars har varit 

verksam som lärare i idrott och biologi i 36 år varav 26 år som universitetslärare, lektor 

i 4 år och KBT-terapeut i 2 år. 

• Anna: En 50-årig kvinna som arbetar som arbetsterapeut med flera andra 

introduktionsutbildningar inom bland annat ergonomi, KBT (kognitiv beteendeterapi), 

ACT (acceptance and commitment therapy), rehabiliteringsvetenskap, 

aktivitetsvetenskap, lite olika delar i arbetsterapi och ReDO (metod för att få bättre 

arbetsförmåga). Anna har arbetat som arbetsterapeut i 21 år. 

3.3 Intervjuguide 

För att få en grund och struktur till våra intervjuer utformade vi en intervjuguide (Bilaga 1). 

Denna mall kom till hjälp under intervjuerna för att få svar på de delar vårt syfte och 

frågeställningar krävde. Den är indelad i frågeområden för att vi skulle få ett flöde genom hela 

intervjun (Hassmén & Hassmén, 2008). För att träna på rollen som intervjuare gjorde vi 

pilotintervjuer innan vi utförde intervjuerna till vår forskning. Vi justerade intervjuguiden under 

studiens gång när vi märkte att det behövdes. 

3.4 Genomförande 

Fyra intervjuer med fyra respondenter utfördes. Vi kontaktade dem via mail efter att ha sökt 

upp kontaktinformationen via internetsidor kopplade till deras yrken. När de hade tackat ja till 

intervjun fick de ett informationsbrev där information om studien var skriven samt information 

om deras rättigheter (samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan vi började intervjuerna rågade vi om de 

hade tagit del av informationen samt om vi fick deras medgivande till att delta. Efter slutförd 

studie raderades även materialet, så som inspelningar och text. Då tre respondenter befann sig 

på andra platser än där vi stationerade från så blev utfallet att intervjuerna genomfördes genom 

olika tillvägagångssätt. På grund av omständigheterna blev två av de intervjuerna via telefon 

och en intervju via Skype medan en intervju skedde genom direkt kontakt. Vi använde vår 

intervjuguide för att ha samma grund för varje intervju där riktade öppna frågor var 

sammanställda (Hassmén & Hassmén, 2008). Samtliga intervjuer spelades in för att senare 

kunna utföra transkribering. Vi var båda närvarande på samtliga intervjuer men med en som 

hade huvudansvaret och ställde frågorna då vi ville undvika osäkerhet hos respondenten. Detta 

dels för att får en samlad syn på svaren samt för att båda skulle kunna göra relevanta tillägg 
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under tiden intervjun genomfördes om ett svar ledde till nya frågor. Intervjuerna varierade 

mycket i tid, från 19-45 minuter. 

3.5 Databearbetning 

I vår databearbetning valde vi att följa metoden som finns i (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Databearbetningens första steg var transkriberingen av intervjuerna där vi omvandlade 

inspelningen till text. Eftersom vi utförde fyra intervjuer blev transkriberingen uppdelad till två 

intervjuer var. Båda lyssnade samt läste igenom alla intervjuer. Det andra steget är bearbetning 

av data; därav analyserades, sammanfattades och diskuterades texten av oss forskare 

tillsammans efter vi hade lyssnat och läst materialet upprepande gånger för att få bästa kvalité 

som möjligt. Detta gjorde vi också för att få en holistisk bild och förståelse av datan innan vi 

analyserade detaljerna. När känslan och uppfattningen hos oss var klarlagt kunde vi genomföra 

en djup och rik beskrivning av vår undersökning, det vill säga det tredje steget i processen; 

analysen. I analysen organiserade och strukturerade vi datan för att sedan dra slutsatser. 

Dataanalysen började samtidigt som sista datainsamlingen. I denna process strukturerade vi 

även datan utifrån teman bestämda i förväg (Hassmén & Hassmén, 2008). 

3.6 Reliabilitet & validitet 

Vi båda deltog vid samtliga intervjuer och kunde göra tillägg i frågorna vilket medför att 

reliabiliteten för studien höjs. Att vi även spelade in intervjuerna gör att reliabiliteten höjs 

ytterligare då det leder till en mer tillförlitlig transkribering. Den stärks också genom att vi 

använde oss av öppna frågor och då inte påverkade respondentens svar (Kvale & Brinkmann, 

2009). Reliabiliteten sänks något då intervjutillfällena genomfördes i respondenternas valda 

miljö, vilket innefattade störningsmoment i form av olika typer av ljud. Den sänks också på 

grund av att två av intervjuerna genomfördes via telefon vilket medförde att inte alla 

sinnesintryck blev påtagliga och kommunikationen fullbordad (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Validiteten för studien stärks genom att respondenterna inte var påverkade av varandra. Men 

de kom med liknande svar vilket stärker reliabiliteten. Resultatet är tillförlitlig då kunskapen 

och erfarenheten kring ämnet hos respondenterna var mycket hög vilket gör att validiteten 

stärks (Hassmén & Hassmén, 2008).Validiteten stärks av att vi kontaktade utbildade personer i 

ämnet, därav fick vi fram information både om vad utbrändhet är och hur 

återhämtningsprocessen ser ut på olika sätt. Hade vi istället valt att göra en fallstudie hade 

erfarenheter gett oss bra information kring ämnet, men i det fallet är hade vi fått en smalare bild 

av ämnet. Eftersom vi ville få en större och bredare syn på processen vände vi oss till 

yrkesverksamma inom området. 



 

13 

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 
Ett informationsbrev skrevs där information kring studien och rättigheter uppgavs. Kraven som 

ligger på oss var ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet och oväld. Ansvaret låg 

på den enskilde individen, alltså oss att följa dessa regler. De etiska riktlinjer vi använde i 

informationsbrevet till deltagarna innehöll informationskravet (syftet med vår studie), 

samtyckeskravet (deltagarnas rätt att bestämma över sin medverkan), konfidentialitetskravet 

(att uppgifter skulle vara onåbara för andra och ge största möjliga konfidentialitet) samt 

nyttjandekravet (att de insamlade uppgifter om de som personer, vilket endast var 

yrkesrollsbefattningen endast skulle användas till forskningsändamål och inget annat) 

(Hassmén & Hassmén, 2008; Vetenskapsrådet, 2017). Innan intervjuerna började frågade vi om 

de hade tagit del av informationen samt om de lämnade sitt medgivande i att delta. Efter slutförd 

studie raderades även materialet, så som inspelningar och text. Av etiska skäl gav vi våra 

respondenter pseudonymer i studien istället för att använda deras riktiga namn. 

4. RESULTAT 

I vår analys fann vi följande teman; arbetslivet & elitidrotten, beskrivning av utbrändhet, hur 

utbrändhet uppstår, personlighet & egenskaper, återhämtningsprocessen och förebyggande 

åtgärder. Vi presenterar dessa nedan. 

4.1 Arbetslivet & elitidrotten 

Respondenternas uppfattning är att utbrändhet är stigande både i arbetslivet och elitidrotten. 

Samtliga uttalade sig om hur samhället ser ut och varför många blir utbrända idag. 

Olle säger att utbrändhet uppkommer på arbetsplatser för att personer har jobbat, ställt upp och 

har varit den där fantastiska arbetaren men på samma gång försakat sig själv och sina egna 

behov. Detta har då lett till att personen har hamnat i en utbrändhet utan att egentligen ha gjort 

något fel. Det blir stora konsekvenser och samtidigt kan det bli en lång process tillbaka. Han 

menar också på att det är flexibla arbetsbeskrivningar som är en av orsakerna till att en person 

hamnar i en utbrändhet. Att ständigt vara tillgänglig via telefon och mail, kravet att hela tiden 

synas i sociala medier, göra karriär och skaffa barn. 

När det blir obalans i allt samtidigt som det kan bli svårigheter i att hitta den kvalitativa 

återhämtningen. På samma sätt är det med idrottare menar Olle. Jan uttrycker sig på liknande 

sätt och benämner att vi idag lever i ett prestationssamhälle med otroligt många krav som det 

kan vara svårt för människor att leva upp till. 
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”Kampen om överlevnad, kampen om arbetsplatsen, kampen om skönhet, kampen om vetande, 

kampen om att hitta sin plats som har blivit bra mycket tuffare.” - Jan 

När personer känner att de saknar resurser och energi till att klara av denna kamp kan det i 

slutändan leda till utbrändhet. Lars som har forskat kring elittränares tendens till utmattning 

säger i intervjun att var fjärde tränare riskerar att drabbas. 

Sammanfattningsvis anser de att utbrändhet ofta förekommer när det blir en obalans i 

arbetslivet/sin idrott och privatlivet. När kraven blir för höga för förmågan helt enkelt. 

Anna: “Personer som har tränat väldigt mycket är det väldigt frustrerande för att inte få 

kunna gå ut och springa eller åka längdskidor. Förut har det givit energi och nu märker de att 

kroppen inte kan prestera eller att de mår sämre av att göra någonting som de älskar att göra.” 

4.2 Beskrivning av utbrändhet 

För att klargöra beskrivningen av vårt valda ämne handlade början av intervjun om hur de skulle 

beskriva utbrändhet. Olle beskriver utbrändhet som en följd av långvarig stor stressbelastning 

med brist på återhämtning. Han menar att personer får en kognitiv påverkan och mental trötthet 

i form av svårigheter att hålla koncentrationen. Något som också uppkommer är sömnstörningar 

och mer irritabilitet. Jan beskriver utbrändhet som att människor saknar livsmotivation, har 

svårt att minnas, har svårt att ta för sig de enkla sakerna och när de har svårt att engagera sig 

socialt. När det inte finns tillräckligt med dopamin i hippocampus. Lars beskriver att det handlar 

om en emotionell utmattning som bottnar sig i en förhöjd trötthet i kombination med en 

försämrad prestationsförmåga och koncentrationssvårigheter. Personer kan även distansera sig 

från krav och lägga över dem på andra istället för att ta tag i dem själv. Anna väljer att referera 

till utmattningssyndrom då det är den diagnosen som är aktuell i deras verksamhet och som 

Socialstyrelsen har tagit fram. Hon säger att de som får diagnosen blir sjuka både fysiskt och 

mentalt, det är alltså ett tillstånd av en djup, fysisk, mental och känslomässig utmattning till 

följd av långvarig stress utan återhämtning. Det parasympatiska och sympatiska nervsystemet 

har satt sig ur spel där gas och broms inte fungerar som de brukar. 

Olle och Lars vill beskriva att personer kan få svårigheter med att komma ner i varv och då 

inte få tillräckligt med tid för återhämtning. Den emotionella utmattningen menar Olle och 

Anna kan leda till svårigheter att ta beslut och ha struktur i sitt liv. Jan tyder att många negativa 

känslor uppstår som är en stor del av utmattningen som exempelvis skuldkänslor och 

skamkänslor. Lars benämner också att emotionaliteten är påverkad och personer kan få hög oro 

och ångest, svårt att hantera sina känslor och bli arg eller ledsen för väldigt lite. Lars och Anna 

benämner att sinnesintrycken är förstärkta och kan medföra att personen exempelvis blir extra 
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känslig för ljud eller ljus. Det är inte heller ovanligt att en del får social fobi och inte vågar möta 

människor för att det är en sådan kraftansträngning säger Jan. 

Samtliga benämner symtomen som koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, 

sömnsvårigheter och en kraftig trötthet. Den emotionella utmattningen menar de påverkar 

vardagen och kroppens funktioner väldigt kraftigt. 

4.3 Hur utbrändhet uppstår 

Vårt samhälle idag har utvecklats väldigt kraftigt och vår hjärna ligger efter menar Olle. Han 

menar att människor idag inte förstår att återhämtningen är enormt viktig. “...det är ju inte 

stress som är farligt, utan det är bristen på återhämtning som är farligt...säg att man jobbat 

eller studerat väldigt intensivt vid sidan av idrotten och sen så har man idrottat helt utan 

återhämtning och det blir inte hållbart.” - Olle 

Anna som refererar till utmattningssyndrom beskriver att sjukdomen uppstår genom tre 

delar; det vill säga uppbyggnadsfasen (med andra ord nedbrytningsfasen där symtomen börjar 

visa sig kraftigt), den akuta fasen (där det sätts en specifik tid och ett datum på när den kognitiva 

smällen kom) och återhämtningsfasen (hur personer kommer tillbaka). Anna nämner att dygnet 

har bara 24 timmar och då är det bra att sova en tredjedel, jobba en tredjedel och vara hemma 

en tredjedel. Ofta börjar människor prioritera bort viktiga saker samtidigt som symtom 

uppkommer som gör dem rädda. När symtom som glömskhet uppstår känner många inte igen 

sig själva och blir mer spända i kroppen vilket påverkar kroppens nervsystem. Hon beskriver 

den tuffa tröttheten som “extremt jetlagged.” Kroppen har hamnat i obalans i vardagens rytm 

och sinnena är på helspänn. 

Lars pratar om flera orsaker till att utbrändheten uppstår och att han brukar använda sig av 

två delar. Det ena är att det ligger “…en prestationsbaserad baskänsla i botten…” och det andra 

är en hög arbetsbelastning under en lång period som gör att personen får svårt att hantera 

återhämtning. Brist på återhämtning och sömn är en väldigt central del. 

“...det här hotsystemet i vår kropp, är det väldigt aktivt under en längre period riskerar man 

att bli utmattad, man kommer inte ifrån den hotfulla situationen och därmed bibehåller man ett 

ständigt påslag utav stress och den där stressen då gör mig mer eller mindre utmattad…” - 

Lars 

Olle benämner att hippocampus i hjärnan blir påverkad av långvarig stress vilket medför att 

den krymper och det i sin tur gör att tiden att ta sig tillbaka kan bli väldigt lång. Jan belyser 

samma sak då det på PET-bilder har visats att den vita hjärnsubstansen i hippocampus avtar. 
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Han menar även att när människor har för många negativa känslor inom sig används inte 

neuronerna i hippocampus som ska sända ut dopamin. I följd av detta kan människor få ångest. 

Ångestcentrumet i hjärnan heter amygdala och denna del kan då bli förstorad och lägga beslag 

på våra tankar. Därmed orsakas minnessvårigheter. 

”Ju bättre hippocampus funkar desto bättre kan vi minnas.” - Jan 

Utbrändhet uppstår alltså genom att hjärnan och nervsystemet har påfrestats negativt under 

en längre tid, obalans mellan krav och förmåga. Det framkommer också att egenskaper, känslor 

och tankar spelar stor roll vid uppkomsten av utbrändhet. Den största delen verkar vara bristen 

på återhämtning. 

4.4 Personlighet & egenskaper 

Vilka som hamnar i en utbrändhet menar Olle och Jan är personer som lever med ett självkritiskt 

tänkande, har svårigheter med gränssättning och har en låg eller prestationsbaserad självkänsla. 

Anna anser att många som blir utbrända är personer som får kickar av att prestera och tävla. 

Men det är ofta personer som tycker om sitt jobb och som har väldigt stort hjärta. Pressen att ta 

ut det där lilla extra, hela tiden kunna bättre och att lätt köra över sig själv ser hon ofta drabbas 

av detta. Olle och Anna menar att detta kan leda till en stress som inte kroppen klarar av och 

följden blir då utbrändhet. Lars pratar om två typer av beteenden, personlighetstyper; Typ A 

och typ B. Typ A är de personer som är väldigt prestationsinriktade, ambitiösa människor som 

stimuleras väldigt mycket av sina arbetsuppgifter att de har svårt att gå ner i varv. Typ B är de 

som upplever starkare orostankar, de som inte kan släppa oron och kan vara mer inåtbundna 

samt bli mer känsliga när det gäller saker som skapar oro. 

Personer som jobbar med yrken som är mot tredjeperson är väldigt utsatta, som lärare, poliser 

eller sjukvårdspersonal säger Anna. Även personer som jobbar med ganska gränslösa yrken 

som projektledare, konsulter eller egenföretagare eller konstnärer. 

“Vad är fritid och vad är jobb?” - Anna 

Internationella samarbeten mellan företag kan t.ex. resultera till att konstant behöva vara 

tillgänglig menar hon. Men hon säger att alla är utsatta på ett eller annat sätt. 

“Om du brinner för det du gör och har en prestationsbaserad självbild, vem är jag om jag inte 

presterar? De är utsatta.” - Anna 

Jan säger också att det beror mycket på hur bildade människor är, vilken kultur de lever i 

och graden av kärlek som har omgett en människa. I detta förklarar han: 
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“Har man upplevt väldigt mycket kärlek så kan man stänga av den här knappen och så kan 

man säga nej och man har självkänsla nog att styra litegrann utifrån sina egna principer.” - 

Jan 

Jan menar på att det handlar om livsstil, livsfilosofi, trygghet och rätt sällskap. Hamnar 

personer i destruktiva kulturer så kan det gå väldigt fel i livet. Han betonar betydelsen av att 

umgås med rätt människor och att välja rätt yrke för att få energi i vardagen. 

De menar alltså att uppkomsten av utbrändhet handlar mycket om hur människor lever sitt 

liv vilket ofta baseras på egenskaper. En prestationsbaserad eller låg självkänsla ligger ofta i 

grunden och kan orsaka press på individen som får negativa följder. Den livssituation en person 

har haft kan exempelvis bidra till en låg självkänsla eller svårigheter med gränssättning. 

4.5 Återhämtningsprocessen 

“Återhämtning, återhämtning, återhämtning.” - Olle 

Olle kommer ständigt tillbaka till denna viktiga del för den som blivit utbränd och för att 

förebygga utbrändhet. I en återhämtningsprocess menar han att det är viktigt att börja med att 

säkerställa rutiner för återhämtningen, som exempelvis avslappning. Detta för att hjärnan är så 

pass påverkad till en början. Nästa steg är att ta tag i gränssättningsproblematiken, att de 

behöver lära sig att säga nej och stå upp för sig själva i olika sammanhang. Hur lång 

återhämtningsprocessen blir beror på när personen i fråga söker hjälp. En del förstår symtomen 

och kan tidigt söka hjälp medan andra bara fortsätter att köra på konstant till det till slut säger 

stopp och de inte ens kommer upp ur sängen. Vid sådana fall kan det ta flera år att komma 

tillbaka. 

Fysiologiskt har människan två olika processer säger Jan: Den primära processen är när 

människan mår väldigt gott och har fokus på det den gör. Den sekundära processen är när 

människan tänker på morgondagens måsten och oroar sig. Tankarna förändrar då de endokrina 

förutsättningar för att kunna vara avslappnad och må gott. Med detta sagt sammanfattar han att 

det är viktigt för den mänskliga hjärnan att kunna vara i primär processen så ofta som möjligt. 

Detta på grund av att denna process ger tillgång till att vila och få den återhämtning som behövs. 

Dock tillägger han att vissa människor har bättre förmåga att hantera detta än andra. Han 

fortsätter med att beskriva återhämtningsprocessen som lång; ett halvår till två år. Han tillägger 

betydelsen av att få rätt behandling i form av terapi och möjligtvis serotonin- och 

dopaminhöjande medicin. Medicinen nämner han är ofarlig och hjälper hjärnan att lägga ett 
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förband runt hippocampus. Detta behöver många för att hjärnan håller på att byggas om i sin 

struktur. 

“Ju tidigare man behandlar desto mindre djupt är diket som man trillar i.” - Jan 

Terapi är viktigt för att få ordning på sina tankar, att kunna prata om barndomen, 

relationsproblem och allt som är till besvär själsligt. Det händer mycket positivt i hjärnan i 

själva ögonblicket när människor pratar och formulerar detta. Terapi hjälper hjärnan att läka. 

Insikten att förstå sin utbrändhet är viktig säger Jan. Men när denna sjukdom bryter igenom 

behövs det tas på högsta allvar och det är viktigt att söka sig till specialister för att ta emot hjälp 

och inte strida emot. Personer bör inte gömma undan symtomen och brotta sig utan istället 

försöka arta sig. 

“Idag i den här fantastiska tiden vet vi att kropp och själ hänger ihop.” - Jan 

Anna säger att när en person drabbas av utmattningssyndrom behöver den drabbade jobba 

väldigt aktivt med vad som är återhämtning och vad som är aktivitet. Det finns inte ett färdigt 

koncept menar hon, utan de alla ser olika ut därav finns det olika behandlingar på hennes 

arbetsplats. De har tre ben; fysioterapi, psykoterapi och arbetsterapi. När personer får 

handledning med verktyg, råd och tips av terapeuterna, gör de ett facit tillsammans. Hon arbetar 

mycket med struktur och väldigt hårt med acceptans därav har de Acceptance commitment 

therapy. Insikten att det inte går att vila sig eller aktivera sig ur en utmattning behöver den 

sjuka förstå, då hon menar att det tar tid och är en lång process. Att stå ut med obehaget är en 

utmaning utbrända människor behöver möta. Anna menar att det inte är en behaglig resa dessa 

personer behöver göra för att bli friska. 

“Det kommer att svänga upp och ner sådär. Men att man inte är för hård mot sig själv om man 

gjorde för mycket, om man fick ett bakslag. Utan jag fick ett bakslag, vad kan jag lära mig av 

det och så.” - Anna 

Hon tycker det är viktigt att behålla nyfikenheten och leken. Anna ger många tips till 

personer och nämner betydelsen av att söka hjälp och att ha en coach eller samtalskontakt för 

att få guidning i återhämtningen. Hon tipsar också om att ta kontakt med en medicinskt kunnig 

person (exempelvis en fysioterapeut) inom kroppsmedvetande övningar som basal 

kroppskännedom. 

”Det finns ingen tablett eller quick fix ur en utmattning.” - Anna 
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Grundproblemet anser hon är att ojämnheten i energinivå och att kunna leva med och hantera 

sin energimängd. Anna arbetar med sina klienter genom att ge verktyg för att de ska kunna se 

hur mycket energi de har, vad som ger energi och vad som tar energi. De jobbar väldigt mycket 

med aktiva val. 

”Jag väljer att göra det här, men då kommer jag vara väldigt trött och jag kommer få dom här 

konsekvenserna.” - Anna 

Den fysiska miljön är väldigt viktig för den utbrände. I vissa fall arbetar de även 

med gruppterapi eftersom många känner sig väldigt ensamma i det. Tröttheten sitter i länge när 

personer går igenom en återhämtningsprocess. Anna tyder att många lever kvar med en skörhet 

inom sig men att det i många fall leder till att lära känna sig själv bättre. 

“Man får en stor hälsokompetens efter om sig själv, men dom måste nästan gå igenom det dom 

gått igenom för att ta del av den.” - Anna 

Till en början säger Lars att mönster behöver brytas så att den drabbade kommer ifrån den 

miljö som skapar utmattningen och då ger tid till återhämtning. Sedan behöver personen lära 

sig att förhålla sig till prestationens omfattning så att den speglar tiden för återhämtning. 

“...att den har en hög trötthet och behöver helt enkelt stark återhämtning.” - Lars 

Lars tyder att det är viktigt att se över vilka värderingar personen har och hjälpa den att lära 

sig hantera och balansera tillvaron. Sömn, kost och andra behov som behöver vara 

tillfredsställda för att personen ska må bra. Han förespråkar kognitiv beteende terapi (KBT) och 

att det är en metod som gör att personen får verktyg till att hantera dessa områden. Han menar 

på att processen dock kan vara en lång resa beroende på hur långt personen är kommen i sin 

utmattning. Vid en utmattning kan även långa promenader vara ett alternativ och gärna då i 

naturen som visat sig ha en lugnande effekt. Är en diagnos satt kan det ta ett halvår upp till fem 

år eller kanske mer för en del, men det är helt individuellt. 

Lars: “...viktigt att du är medveten och har insikt vad det är som skapar den här 

utmattningssituationen då så jag behöver vara duktig på att liksom rannsaka mig själv, vad det 

är som jag behöver göra annorlunda.” 

I frågan om följdsjukdomar av utbrändhet benämnde samtliga att depression var den 

vanligaste. Jan belyser att utbrändhet i många fall är förstadiet till depression och att depression 

är en starkare grad av utbrändhet. Olle säger också att det inte är ovanligt att det förekommer 

någon form av missbruk. Anna talar om att många har depression vid sidan av 
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utmattningssyndrom och i vissa fall kanske personer behöver få medicin och terapi mot sin 

depression innan rehabiliteringen av utmattningssyndrom påbörjas. 

Sammanfattningsvis finns det många metoder att använda för att hjälpa en person att bli 

frisk. Det verkar vara en kombination av många olika delar som behöver ingå i 

återhämtningsprocessen då kroppen är i behov av förändring. Den viktigast delen tycks vara 

återhämtning vilket är där processen startar. Terapi är en nyckel, där många bland annat nämner 

KBT som en rehabilitering. Att arbeta med kroppen på olika sätt tycks vara ytterligare ett 

hjälpmedel. I stort handlar det om livsstils- och beteendeförändring. 

4.6 Förebyggande åtgärder 

I arbetslivet finns ett arbetsgivaransvar där arbetsgivaren ska säkerställa att personer inte 

hamnar i utbrändhet säger Olle och Lars. Anna anser att en arbetsplats behöver jobba med 

förebyggande hälsa. Att respektera att inte störa varandra, strukturera upp när man svarar på 

mail, anpassa ljud, anordna ett vilorum för alla för att kunna ta pauser. 

“Så att det är något positivt att ta återhämtning på arbetstid.” - Anna 

“...jag tycker det borde kosta mycket mer för en arbetsgivare att bränna ut en person.” - Olle 

Olle tycker det bör säkerställas rimliga kravnivåer för arbetet och sen arbeta mot det. Göra 

arbetsbeskrivningarna tydligare samtidigt som det blir en lagom belastning för personen som 

skall utföra den. Personer som har tendens att bli utbrända har ofta svårt att sätta gränser vilket 

gör att om arbetsuppgifterna skulle vara en för stor ansträngning så skulle det i längden leda till 

en utbrändhet. Lars pratar också om att det behöver vara en rimlig arbetsbelastning för att 

förebygga utbrändhet. Han pratar om att det är viktigt att människor får kunskap om stress, 

stresshantering och arbetsmiljö för att undvika att människor hamnar i en utmattning. Det är 

inte bara chefen som skall hjälpa till utan det borde finnas coacher och terapeuter kopplade till 

arbetsplatsen för att kunna ge verktyg till de som behöver. 

Arbetsplatser bör arbeta med att skapa en god kommunikation, tillit och självkänsla för att 

reducera ångesten hos människor och skapa en kultur där människor vågar säga vad de tycker 

och inte är rädda för varandra. Det är inte hållbart menar Jan att ha en kultur där konflikter 

sopas under mattan. 

I idrottsvärlden anser Olle att det görs en hel del preventiva åtgärder redan. Arbetet bör 

fortsättas med att informera om vikten av återhämtning och om hur de aktiva kan tänka kring 

sin livssituation och tänka långsiktigt. För en förening så gäller samma sak menar han, de bör 
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tänka mer långsiktigt och hjälpa till med den karriärövergång som sedan kommer bli när den 

aktiva karriären som idrottare tar slut. 

Inom elitidrotten tycker Anna att det finns många late-bloomers därav behövs inte uttagning 

så tidigt. 

“Inom elitidrotten är ju återhämtningen egentligen nyckeln. Den som har återhämtat sig bäst 

mellan säsonger eller hittat bäst balans klarar sig.” - Anna 

För föreningar menar Lars på att det är bra om där finns tydliga riktlinjer i föreningen som 

man kan vila sig mot. Ledarna bör få utbildning i området så att de vet hur de ska hantera stress, 

att de pratar om det så det leder till ett hållbart ledarskap. Lars tror att det är bra att börja på 

ledarnivå och att sedan skapa olika stödfunktioner runt om som kan hjälpa till. Har ledarna rätt 

kunskap kan de förmedla till de aktiva och på så sätt skapa ett öppet klimat och då också en 

trygghet till att hantera situationer. 

“Likaväl som att man har en fystränare så har man en beteendetränare, beteendeterapeuter 

som är involverade.” - Lars 

Jan anser att omgivningen behöver förstå vilken brutal sjukdom det är, för att hjälpa till att 

förebygga utbrändhet. Att omgivningen förstår vilket ofantligt lidande de drabbade går igenom. 

“Vi vet att det är en sjukdom, det är inte någonting man inbillar sig, det är precis samma 

sjukdom som när man bryter benet. Att man är skadad på det djupaste sättet.” - Jan 

Samtliga respondenter tyder även på att motion förebygger utbrändhet. Att träna på fritid 

och inte arbetstid bör prioriteras då människor tänker mer positivt om sin motion då och gläds 

av detta. Maratonlöpare bygger upp detta väldigt bra menar Jan. 

“Du är nästan immun när du regelbundet motionerar.” - Jan 

“Farmakologiskt finns det inget bättre än att motionera, uthållighet tänker jag då, alltså inte 

styrketräning så mycket.” - Jan 

Jan benämner också att stressforskning visar att när människor tror på något skapas en 

trygghet och kan vara ett skydd mot utbrändhet. Detta på grund av att tron kan medföra att 

känna sig mindre stressad för att det finns mindre katakolaminer och andra stresshormoner i 

kroppen. 
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Sammanfattningsvis för att förebygga utbrändhet kommer samtliga med slutsatsen att 

prioriteringar måste göras. Att ha strategier och struktur för att skilja på arbete och fritid, ge sig 

själv återhämtning mellan aktiviteter och bygga sin individuella livsstil. Respondenterna gav 

även svar gällande att ta hand om sig själv och att inte svara på mail på fritiden. Anna tyder 

också på betydelsen av att skapa snälltid mot sig själv (andrum mellan aktiviteter). Säga nej, 

säga ja och rätten att ändra sig. 

4.7 Resultatsammanfattning 

 

Resultaten visar att utbrändhet uppkommer när det blir en obalans i arbetslivet/sin idrott och 

privatlivet. När kraven blir för höga för förmågan helt enkelt. Utbrändhet uppstår genom att 

hjärnan och nervsystemet har påfrestats negativt under en längre tid. 

Samtliga benämner symtomen som koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, 

sömnsvårigheter och en kraftig trötthet. Följden blir en emotionell utmattningen och påverkar 

vardagen och kroppens funktioner väldigt kraftigt. Den största delen verkar vara bristen på 

återhämtning. De menar alltså att uppkomsten av utbrändhet handlar mycket om hur människor 

lever sitt liv vilket ofta baseras mycket på egenskaper. En prestationsbaserad eller låg 

självkänsla ligger ofta i grunden och kan orsaka press på individen som skapar negativa följder. 

Det finns många metoder att använda för att hjälpa en person att bli frisk. Det verkar vara 

en kombination av många olika delar som behöver ingå i återhämtningsprocessen då kroppen 

är i behov av förändring. Den viktigast delen tycks vara återhämtning vilket är där processen 

startar. Terapi är en nyckel och KBT som rehabilitering nämns av många. Att arbeta med 

kroppen på olika sätt tycks vara ytterligare ett hjälpmedel. I stort handlar det om livsstils- och 

beteendeförändring. 
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5. DISKUSSION 

Under forskningsprocessen uppkom olika definitioner av begreppet utbrändhet; 

utmattningssyndrom, utmattning och utmattningsdepression. Dessa är beskrivna ovan i 

litteraturbearbetningen för att förtydliga vårt valda begrepp. Anledningen till att vi har använt 

oss av utbrändhet är att vår idrottsvetenskapliga kunskap utgår från det ordvalet. 

Syftet med vår forskning var att ta reda på vad en återhämtningsprocess av utbrändhet innebär 

och hur utbildade personer arbetar för att hjälpa arbetstagare och elitidrottare att återhämta sig 

från en utbrändhet. Våra frågeställningar var: Vad är utbrändhet? Hur uppstår utbrändhet? Vad 

anser utbildade personer inom detta område att återhämtningsprocessen av utbrändhet bör 

innebära? Hur går utbildade personer inom detta område tillväga för att hjälpa personer att 

återhämta sig från en utbrändhet? 

Respondenterna påvisade att utbrändhet är en bred sjukdom som förekommer både i arbetslivet 

och elitidrottsvärlden (Ivarsson, 2014; Kenttä, 2012). Detta syns även i vår bakgrund till denna 

studie. Alla respondenter menar att utbrändhet beror på obalans mellan krav och förmåga vilket 

också (Almén, 2017) beskriver, att detta blir en påfrestning för individen. Vår uppfattning är 

att personer med en långvarig och underliggande stress är i behov av någon av dessa saker; 

antingen sätta in mer resurser för att klara av den specifika situationen eller sänka kraven. Sker 

inte detta är det då stor sannolikhet att utbrändhet uppstår. Samtliga respondenter uppgav att 

den underliggande problematiken av utbrändhet i olika beteenden är den prestationsbaserade 

självkänslan samt oro- och ångest som markerades som starka orsaker. Det stärks av forskning 

som menar på att egenskaper leder till beteenden och kan då göra en person utbränd. De två 

olika beteenden (undfallande respektive dominant där prestationskrav och oro ligger som grund 

för att skapa en utbrändhet) som Almén tar upp i sin forskning återspeglas i respondenternas 

svar (Almén, 2017). Symtomen som framkom under våra intervjuer stämmer överens med 

tidigare forskning där vi bland annat ser koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter och 

sömnsvårigheter (Almén, 2017; Åsberg & Nyberg, 2012). 

Precis som Anna nämnde så visar forskning på att alla som brinner för något är i riskzonen för 

att bli utbrända (Hackney, Perlman & Nowacki, 1990) refererat i (Gustafsson, Hassmén, & 

Kenttä, 2003). Detta menar hon beror på att ett överengagemang kan leda till brist på 

återhämtning. 

Bristen på återhämtning tycks vara den största orsaken till utbrändhet då samtliga respondenter 

tydde på detta. Förtydligande handlar det mycket om obalans i livet till sitt arbete/sin idrott och 
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privatlivet. Detta säger även forskningen är orsaken (Almén, 2017) och att det är denna del 

personer speciellt behöver lära sig att arbeta med för att bli frisk från sin utbrändhet. Alla 

respondenter pratade om olika tillvägagångssätt för återhämtningsprocessen, men vi ser väldigt 

tydliga samband; terapi, livsstilsförändring och beteendeförändring (Gustafsson, Hassmén, & 

Kenttä, 2003). 

Ett nytt koncept för oss var ACT (acceptance commitment therapy) som Anna använder sig av 

i sitt arbete som arbetsterapeut. Något annat som hon nämner är att arbeta med sin kropp. Det 

kan vara hjälpsamt för att bli frisk, som exempelvis då basal kroppskännedom. Qigong är en 

metod som har testats och visat positiva resultat i tidigare forskning, vilket är ett bevis på att 

jobba med kroppen kan hjälpa personer att bli friska. Något mer som har testats som 

återhämtningsprocess (bland arbetstagare) och givit positiva effekter är; mindfulness-baserad 

stressförminskning, jämförelsen av kognitiv beteendeterapi och yoga, web-baserad 

stresshantering och gruppterapi (Stenlund, 2009; Åsberg & Nyberg, 2012; Åsberg, Sköld, 

Wahlberg, & Nygren, 2006). Olle, Lars och Anna nämner KBT som en metod för att bli frisk 

där det arbetas med att bryta beteendemönster genom att förändra tankarna. Tidigare forskning 

säger samma sak där KBT kan ha en stor inverkan för att bli frisk (Stenlund, 2009). Lugn fysisk 

aktivitet som samtliga respondenter nämner är ett medel som bör läggas in i den utbrändes 

återhämtningsprocess (Åsberg, o.a., 2003). Detta är även ett förebyggande hjälpmedel för att 

inte drabbas av utbrändhet. Något annat som också framkommer är att bygga sin individuella 

livsstil och skilja på fritid och arbete. 

Det finns många metoder att använda för att hjälpa en person att bli frisk. En kombination 

av många olika delar verkar behöva ingå i återhämtningsprocessen då kroppen är i behov av 

förändring. Återhämtning tycks vara processens startpunkt. Terapi är en nyckel och KBT är en 

rehabilitering som nämns av många deltagare. Att utföra kroppsövningar tycks vara ytterligare 

ett hjälpmedel. I stort handlar det om livsstils- och beteendeförändring. Vi tycker att det är 

relevant fakta vi har fått fram från tidigare forskning och respondenter. Återhämtningsprocessen 

har blivit tydligare för oss och förhoppningsvis även för allmänheten efter denna studie och vi 

vill lämna ifrån oss att det finns hjälp att få för den som har hamnat i utbrändhet. De olika 

tillvägagångssätten som kom fram under studiens gång tycker vi verkar mycket goda för att 

kunna bli frisk från detta tillstånd. 

Överblicken av kunskapen om utbrändhet hos respondenterna var stor då de alla på något 

sätt har arbetat och/eller arbetar med att hjälpa personer med detta. I vår studie ser vi starka 

likheter mellan tidigare forskning och våra resultat. Det som var intressant med våra 
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respondenter var att två är verksamma inom elitidrott varav två arbetar/har arbetat med 

arbetstagare, men de kom fram till väldigt lika slutsatser vad det gäller återhämtningsprocessen. 

5.1 Styrkor & svagheter 

Vårt arbete har tillfört goda resultat som vi är oerhört nöjda med. För att avgränsa studien skulle 

vi ha kunnat korta ned vårt syfte till endast arbetstagare alternativt enbart elitidrottare. Men 

intresset låg i båda grupperna då utbrändhet är samma sjukdom för vem som helst. Styrkor med 

vår forskning är att vi fann deltagare med mycket gedigna erfarenheter och kunskap kring 

ämnet. Deras kompetens var dels olika på grund av variationen av yrkena vilket medför en stor 

variation på synen av utbrändhet och återhämtningsprocessen, vilket kan komma att bli en 

svaghet men påvisar också att det är ett svårtolkat begrepp. Då vår tidigare erfarenhet av att 

utföra intervjuer inte är så stor kan vara en svaghet. 

5.2 Förslag på framtida forskning 
Vi ser gärna att mer forskning kring hur det går att förebygga utbrändhet görs. Detta för att inte 

siffrorna i antalet sjuka ska stiga, både i arbetslivet och elitidrotten. Vi anser att kunskapsnivån 

för utbrändhet är för låg i samhället och att det behövs mer allmän kunskap så att fler kan hjälpa 

till för att förebygga så att ingen blir drabbad. 

Med denna studie har vi fått en förhöjd kunskap kring ämnet och den tar vi med oss i vårt 

framtida yrkesliv. Denna studie tillför även kunskap till allmänheten och visar intressanta 

synvinklar på utbrändhet och återhämtningsprocessen av utbrändhet. Vi ser gärna att både 

arbetsplatser, föreningar och organisationer gör en handlingsplan kring förebyggande åtgärder 

i form av exempelvis utbildning samt strategier och har ett kontaktnät uppbyggt om det skulle 

vara så att någon blir drabbad så att rätt hjälp sätts in för bästa möjliga resultat för återhämtning. 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Referenser 

Almén, N. (2017). Stress- och utmattningsproblem, Kognitiva och beteendeterapeutiska 

metoder. Lund: Studentlitteratur AB. 

C, S., U, L., A, L., G, R., J, H., A, N., & M, Å. (2011). Two forms of group therapy and 

individual treatment of work-related depression: a one-year follow-up study. 

Stockholm. Hämtat från https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21985258 

Davis, L., Appleby, P., Davis, P., Wetherell, M., & Gustafsson, H. (2018). The role of coach-

athlete relationship quality in team sport athletes´ psychophysiological exhaustion: 

implications for phsyical and cognitive performance. Journal of sport sciences. Hämtat 

från https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1429176 

Gustafsson, H., & Skoog, T. (2011). The mediational role of perceived stress in the relation 

between optimism and burnout in competitive athletes. Karlstad, Örebro: Routledge 

Taylor & Francis Group. Hämtat från 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10615806.2011.594045 

Gustafsson, H., Hassmén, P., & Kenttä, G. (2003). Utbrändhet inom idrotten - ett ökande 

problem? Stockholm, Örebro: Svensk idrottsforskning. Hämtat från 

https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Utbrandhet-inom-

idrotten.pdf 

Gustafsson, H., Skoog, T., Podlog, L., Lundqvist, C., & Wagnsson, S. (2013). Hope and 

athlete burnout.: Stress and affect as mediators. Karlstad, Örebro, Utah: Karlstad 

University, Swedish Winter Sports Research Centre, Mid Sweden University, Sweden, 

Örebro University, Sweden, University of Utah, USA, The Swedish School of Sport 

and Health Sciences, Sweden, Karlstad University, Sweden. Hämtat från 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029213000319?via%3Dihub 

Hassmén, N., & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: 

SISU idrottsböcker. 

Hjälm, S. (2014). Utbrändhet och återhämtning bland elittränare i fotboll. Örebro: Örebro 

universitet. Hämtat från http://oru.diva-

portal.org/smash/get/diva2:697814/FULLTEXT02.pdf 

Ivarsson, E. (den 10 12 2014). Hämtat från Statistiska centralbyrån: 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/ 

Kenttä, G. (2012). Den deprimerade olympiern. Stockholm: Svensk idrottsforskning. Hämtat 

från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:573869/FULLTEXT01.pdf 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2:a uppl.). (S.-E. 

Torhell, Övers.) Lund: Författarna samt Studentlitteratur. 

Stenlund, T. (2009). Rehabiltations for patients with burnout. Umeå: Department of Public 

Health and Clinical Medicine, Occupational and Environmental Medicine, Umeå 

University. Hämtat från http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:158989/FULLTEXT01.pdf 

Vertenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtat från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur och kultur. 

Åsberg, M., & Nyberg, Å. (2012). DU-projektet, slutprojektet. Stockholm: Instutitionen för 

klinska vetenskaper vid Karolinska institutet och Danderyds sjukhus. Hämtat från 

https://www.vardfokus.se/globalassets/webbnyheter/2012/oktober/du-projektet 

Åsberg, M., Glise, K., Herlofson, J., Jacobsson, L., Krakau, I., Nygren, Å., . . . Svensson, A. 

(2003). Utmattningssyndrom, Stressrealaterad pyskisk ohälsa. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtat från 



 

27 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10723/2003-123-

18_200312319.pdf 

Åsberg, M., Sköld, C., Wahlberg, K., & Nygren, Å. (2006). Mindfulnessmeditation - 

nygammal metod för att lindra stess. Stockholm: Läkartidningen nr 42. Hämtat från 

http://stiftelsen-hvasser.no/documents/mindfulness_svensk.pdf 

 

  



 

28 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Öppningsfrågor 

-Vad har du för utbildning och vad är din yrkesroll? 

-Erfarenhet: Hur länge har du varit verksam? 

Introduktionsfrågor 

-Hur skulle du beskriva sjukdomen utbrändhet? 

Övergångsfrågor 

-I din roll som …, hur uppfattar du att utbrändhet har utvecklats inom elitidrotten respektive 

arbetslivet? 

Nyckelfrågor 

-Hur uppstår utbrändhet? / Varför uppstår utbrändhet? 

-Vad kan man märka för tidiga symtom och signaler? 

-Vilka är det som oftast hamnar där, om man tänker personlighetsdrag? 

-Hur hjälper man en person att återhämta sig från en utbrändhet mentalt? 

-Vad innebär återhämtningsprocessen? 

-Hur lång tid tar vanligtvis återhämtningsprocessen för att bli friskförklarad? 

-Hur ser det ut med följdsjukdomar? 

-Vilka följdsjukdomar har människor fått? 

-Har du några tips till personer som har hamnat i en utbrändhet? 

    -Hur anser du personer skall göra för att inte hamna där? 

-Hur skulle du se att elitidrottsvärlden/arbetslivet arbetar förebyggande för detta?  

    -På förenings/arbetsplats nivå? 

Avslutande frågor 

-Har du något annat du vill tillägga? 

 


