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Sammanfattning 

Föreliggande studies syfte var att studera socialt stöd som moderator i relationen mellan stress 

och idrottsrelaterad utbrändhet bland idrottande ungdomar. Deltagarna valdes via ett 

strategiskt bekvämlighetsurval och krav att ha minst 3 träningar i veckan utöver tävling inom 

sin idrott. Totalt deltog 91 ungdomar i studien (M=17,3 SD=0.98). Studien är kvantitativ 

tvärsnittsdesign och data samlades i form av frågeformulär och internetbaserade formulär. 

Frågeformuläret bestod av demografiska frågor och tre mätinstrument Multidimensional Scale 

of Perceived Social Support (MSPSS), Perceived Stress Scale (PSS) och Athlete burnout 

Questionnaire (ABQ). Enkäten bestod av 41 påståenden och sju bakgrundsfrågor. I resultatet 

framkom att det inte fanns en statistisk signifikant interaktionseffekt mellan socialt stöd och 

stress i relation till idrottsrelaterad utbrändhet. Socialt stöd är inte moderator i relationen 

mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet. Det fanns inget statistiskt signifikant samband 

mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet. Det fanns ett statistiskt signifikant samband 

mellan socialt stöd och idrottsrelaterad utbrändhet.  
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Abstract 

The purpose of the study was to examine if social support can buffer the relation between 

perceived stress and athlete burnout in youth athletes. Through strategic convenience sample 

were 91 participants recruited (M=17, 3 SD= .98).  The study used a quantitative cross-

sectional design were data was collected via questionnaire and internet-based questionnaire. 

Data was collected from youth athletes whom practice sports at least 3 times a week. The 

questionnaire was based on following instruments: Demographic questions, Multidimensional 

Scale of Perceived Social Support (MSPSS), Perceived Stress Scale (PSS) and Athlete 

Burnout Questionnaire (ABQ). The questionnaire included 41 statements and seven 

background questions. The result showed no statistical significant interaction between social 

support and perceived stress in relation with athlete burnout. Social support is not a moderator 

in the relation between stress and athlete burnout. The result showed no statistical significant 

correlation between perceived stress and athlete burnout. There was showed a statistical 

significant correlation between social support and athlete burnout. 
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Psykisk ohälsa är ett område som blir allt mer aktuellt inom idrottsvärlden och samhället. Allt 

fler elitidrottare träder fram och berättar om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och mönstret 

är att detta redan börjat under deras ungdomsår som elitsatsande idrottare (Petersson, 2017; 

Niva, 2017). Att fler idrottare träder fram och berättar om sin psykiska ohälsa gör att det är ett 

område som är relevant och viktigt att studera.  

        I en tidigare studie som gjorts visade resultatet i studien att de individer som gör en 

elitsatsning ökar risken att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet och på lång sikt psykisk 

ohälsa (Gustafsson, Hassmén, Kenttä och Johansson, 2008). Vidare visade resultatet att de 

deltagare som undersöktes i studien påvisade ett samband mellan stress och idrottsrelaterad 

utbrändhet. World Health Organisation (WHO) (2004) benämner utbrändhet som bidragande 

faktor och ökar risken att leda till psykisk ohälsa. När träning och tävling orsaka stress som 

individen upplever hotande ökar det risken att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet (WHO, 

2004; Gustafsson et al., 2008).  Det som framkommer i studien är att den stress som upplevs 

inte direkt resulterar i utbrändhet utan att det blir ett resultat av stressen längre fram 

(Gustafsson et al., 2008). Med det sagt blir inte alla idrottare som upplever mycket stress 

utbrända. Däremot pekar resultatet i Gustafsson et al., (2008) mot att de idrottare som 

upplever mycket stress kopplat till sin idrott löper större risk att bli utbränd längre fram.  

             Tidigare studier som har gjorts inom området har främst gjorts på vuxna idrottare, 

därav är det relevant att studera om det finns något samband mellan stress och utbrändhet 

bland idrottande ungdomar. En av de få studier där sambandet mellan stress och utbrändhet 

har studerats är Dubuc, Schinke, Eys, Battochio och Zaichowskys (2010). En studie av unga 

flickor som var gymnaster. Resultatet visade att stress och utbrändhet inte alls hade något 

samband för dessa flickor. Dubuc et al.‚ (2010) menade att ungdomar som håller på med 

idrott inte är i samma riskzon som vuxna att drabbas av utbrändhet relaterad till den stress 

som upplevs av idrotten. Att barn och ungdomar som håller på med idrott inte har lika stor 

benägenhet att drabbas av utbrändhet som vuxna menar Dubuc et al., (2010) beror på att 

ledare och föräldrar har kontroll och är ett stöd till ungdomars idrottande. 

         Coakly (1992) har studerat hur socialt stöd är en bidragande faktor som har en 

betydande roll huruvida den unga idrottaren drabbas av utbrändhet som idrottare eller inte. 

Coakly (1992) gjorde den upptäckten att idrottare som rapporterar lågt socialt stöd från främst 

ledare och föräldrar har större risk att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet. Vidare har det i 

nyare studier där socialt stöd i relation till idrottare studerats påvisats statistiskt negativt 

samband mellan socialt stöd och ohälsa. Lågt socialt stöd har större sannolikhet att generera 

högre grad av psykisk ohälsa och tvärtom (DeFresse och Smith, 2013).  
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        Socialt stöd förklaras som den upplevelse individen känner när andra lyssnar och visar 

respekt och när individen känner sig älskad av personer i omgivningen (Umberson & Montez, 

2010). Socialt stöd kan mätas och definieras i två olika dimensioner vilka är socialt nätverk 

samt mängd och typ av socialt stöd (Lox, Ginis & Petruzello, 2014). Sociala nätverk kan 

mätas genom att se till storleken på det sociala stödet i antalet relationer individen har. Det 

sociala nätverket säger inget om kvaliteten på individens sociala relationer (Lox et al., 2014). 

Mängd och form av socialt stöd mäts genom att individen själv uppskattar hens upplevda 

sociala stöd. Socialt stöd delas in i fem olika kategorier. Dessa kategorier brukar vid 

mätningar delas in i tre olika subskalor: familj, vänner och andra oberoende (Lox et al., 2014; 

Zimet, Powell, Farley, Werkman & Berkoff, 1990). De fem kategorierna är: Instrumentellt 

stöd innebär praktiska hjälpmedel individen har för att uppnå uppsatta mål. Exempelvis kan 

det vara att få hjälp med tidtagning. Emotionellt stöd är stöd i form av empati, oro och 

uppmuntran att hantera motgångar. Informellt stöd innebär att få feedback och rådgivning. 

Valideringsstöd innebär att jämföra sig med andra att bedöma och bekräfta sina framsteg, 

tankar och känslor. Sällskapsstöd innebär att ha någon att dela sin upplevelse med (Lox et al., 

2014). 

        Socialt stöd kan förankras i buffert-hypotesen (Blumenthal, Burg, Barefoot, 

Williams, Haner & Zimet, 1987; Zimet et al., 1990). Buffert-hypotesen innebär att en variabel 

har effekt att moderera en annan variabel, således blir utkomstvariabeln inte densamma vid 

moderering (Choen & McKay, 1984). Socialt stöd har i tidigare studier påvisat modererande 

effekt mellan oberoende variabel och beroende variabel (Zimet el al., 1990; Thoits, 1982). 

        Det har gjorts ett flertal studier kring socialt stöd och dess betydelse för det 

psykologiska välbefinnandet. Forskare inom området antyder att upplevelsen av socialt stöd 

har en positiv effekt på individens psykologiska välmående (Nezlek & Allen, 2006; Olstad, 

Sexton & Sogaard, 2001; Jasinskaja-Lahti, Liebkind, Jaakkola & Reuter, 2006). Socialt stöd 

har även visats fungera som förebyggande mot depressiva symtom (Gencöz & Özlale, 2004; 

Lexner, 2007). Vid depression har det kunnat visas på lägre nivåer av socialt stöd bland dessa 

individer än vid icke depression (Roberts & Gotlib, 1997). Människan har sociala influenser 

omkring sig och socialt stöd är en av de viktigaste förutsättningarna för individens idrottsliga 

och fysiska aktivitet (Lox et al., 2014). 

 Stress är en pågående process som förklarar människans respons för de 

situationer denne utsätts för (Fletcher, Hanton, Mellalieu & Neil, 2010). Upplevelsen av stress 

är individuell och beror på individens bedömning av situationen som antingen som hotande 

eller utmanande (Fletcher et al., 2010). Stress kan vara både händelsespecifik och global 
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(Choen et al., 1983). Händelsespecifik stress är den vardagliga stressen som sker i nuet 

(Adams, Ritter & Bonfine, 2015). Global stress är livshändelser som kan vara både positiva 

och negativa händelser som skett från barndom till vuxen ålder. Negativa händelser är ofta 

traumatiska och de positiva leder till mer positiv anpassning i livet (Adams et al., 2015).  

            För att stressrespons ska påbörjas krävs det att individens kognitiva bedömningar 

uppfattar situationen som hotfull (Lazarus, 1982,1991; Holt, Bremner, Sutherland, Vliek, 

Passer & Smith, 2015). Stressresponsen förklaras på olika sätt och det finns olika teorier för 

processen vid stressrespons (Lazarus, 1982; 1991). Kognitiv bedömning är ett sätt att förklara 

stressresponsen på och beskriver hur individens kognitiva bedömning är startpunkten för 

stressresponsen. Kognitiv bedömningsteori förklarar hur flertalet faktorer som kognitioner, 

emotioner och bedömningar av situationer har betydelse för hur stress upplevs (Ekkekakis & 

Backhouse, 2014). Kognitiv bedömningsteori delar upp bedömningsprocessen i fyra olika 

delar: första bedömning, andra bedömning, konsekvenser och personlig mening. Första 

bedömning (eng. primary appraisal) bedömer huruvida situationen är naturlig eller hotande. 

Vidare andra bedömning (eng. secondary appraisal) gör individen bedömning av hur troligt 

det är att hantera situationen. Konsekvens som är den tredje aspekten innebär att individen 

bedömer situationen, hur konsekvensernas värde är och hur troligt det är att de sker (Gaab, 

Rohleder, Nater & Ehlert, 2005). Den fjärde och sista aspekten är personlig betydelse och det 

handlar om vilket värde situationen har för individen (Holt et al., 2015). En bedömning görs 

därmed av hur troligt det är att misslyckas med situationen eller att lyckas med situationen. Ju 

mer troligt att misslyckas med situationen desto mer ökar den upplevda stressen (Holt et al., 

2015).              

         I en tidigare studie av Giurgiu och Damian (2015) har det framkommit att stress utgör 

stor problematik i både i det vardagliga livet och arbetslivet. Av deltagarna i undersökningen 

upplevde hälften av dem stress som ett hinder i vardagen. Giurgiu och Damian (2015) studie 

gjordes på vuxna och inte på ungdomar det man vet är att stress även har negativa effekter på 

ungdomar. Det som framkommit är att stress har negativa effekter på ungas akademiska 

lärande (Kugbey, Osei-Boadi & Atefoe, 2015).  

             Stress kopplat till motion och träning delas in i två kategorier: träningsrelaterad 

stress och tävlingsrelaterad stress (Hanton, Fletcher & Coughlan, 2005). Träningsrelaterad 

stress är individuell och individen ställs inför olika krav som kan bidra till stress (Rice, De 

Silva, Mawren, McGorry & Parker, 2016). Tävlingsrelaterad stress är också individuell men 

här är ställs individen för liknande krav som andra i samma tävlingssituation. Under en 

tävling är miljön den samma för alla som tävlar och den stress som kan upplevas är mer 
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liknande någon annan än träningsrelaterad stress (Thelwell, Weston, Greenlees & Hutchings, 

2008). Träningsrelaterad – och tävlingsrelaterad stress kan var både fysisk och psykisk (Rice 

et al., 2016).  Goutteborge, Frings-Dresen och Sluiter (2015) gjorde en studie på 

fotbollsspelare som visade att de individer som nyligen utsatts eller upplevt negativa 

livshändelser hade större benägenhet att drabbas av stress än de spelare som inte upplevt eller 

utsatts av negativa livshändelser.  

             Idrottsrelaterad utbrändhet är ett psykologiskt fenomen och tillstånd som 

kännetecknas av känslomässig och fysisk utmattning. Gustafsson, Kenttä och Hassmén (2010) 

beskriver idrottsrelaterad utbrändhet som en process och ett tillstånd. För att lättare kunna 

förklara utbrändhet som fenomen nämner Lonsdale, Hodge och Rose (2009) utbrändhet i tre 

olika subskalor:  Känslomässig och fysiologisk utmattning, Minskad positiv uppled prestation 

och devalvering. Känslomässig och fysiologisk utmattning innebär att känna exempelvis 

trötthet, har ingen orkar göra något och känner sig sliten. Minskad positiv uppled prestation 

innebär en känsla av att inte prestera på samma nivå som tidigare. Devalvering innebär 

känslor kring att vilja sluta med sin idrott. Att dela upp utbrändhet i tre olika definitioner 

(subskalor) gör det möjligt att undersöka orsaker och följder på idrottsrelaterad utbrändhet 

som skador, sjukdom och drop out (Lonsdale et al., 2009). 

             Symtom på idrottsrelaterad utbrändhet är exempelvis depression, känsla av 

misslyckande eller hjälplöshet, andra tecken på utbrändhet kan också vara att individen blir 

mindre social med familj och vänner. Individer som drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet 

minskar motivationen för träning och tävling och risken att sluta idrotta ökar (Goodger, 

Wolfenden & Lavallee, 2007). Idrottsrelaterad utbrändhet kan även ge fysiologiska symtom 

Melamed, Shirom, Toker, Berliner och Shapira (2006) har studerat detta och av resultatet 

framkom det att risken för nedsatt immunförsvar, kardiovaskulära sjukdomar och kroniska 

inflammationer ökar vid idrottsrelaterad utbrändhet.   

För att förklara hur en individ drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet finns olika teorier 

och modeller. Integrerad idrottsrelaterad utbrändhets modell (Gustafsson et al., 2010) är en 

modell som används för att förklara fenomenet idrottsrelaterad utbrändhet. Modellen är 

skapad för att följa den empiriska forskning som finns inom området idag för att kunna 

vidareutveckla forskningsområdet (Gustafsson et al., 2010). 

 Integrerad idrottsrelaterad utbrändhet modell (eng. An Integrated model of 

Athlete Burnout) förklarar vilka faktorer som ökar risken att drabbas av utbrändhet och vilka 

konsekvenser utbrändhet kan medföra (Gustafsson et al., 2010). Modellen består av tre 

kategorier som bidrar till symtom och på lång sikt leder till utbrändhet. Dem tre kategorierna 
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är: bidragande faktorer, personlighet, coping och omgivning och entrapment (se figur 1).  

Bidragande faktorer (eng. Antecedents) exempel på faktorer som tas upp i modellen är 

överdriven träning, krav från omgivningen, sociala relationer, tidig framgång och stress. 

Stress benämns i modellen som den faktor som har mest inflyttande på individen för att 

utveckla idrottsrelaterad utbrändhet.  Gustafsson et al., (2010) förklarar att den stress som 

utgörs av träning, tävling och av bristande återhämtning är den typ av stress som ökar risken 

för idrottsrelaterad utbrändhet. I modellen framkommer det att även stress som är kronisk kan 

öka risken för utbrändhet. Kronisk stress är återkommande stress som finns ständigt hos 

individen och återkommer vid utlösande situationer (Gustafsson et al., 2010). Andra faktorer 

som också ha en betydande roll för att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet är psykosociala 

relationer exempelvis kan det vara interpersonella konflikter. Förutom stress och stressorer är 

krav från arbete och skola bidragande, samt krav från föräldrar och ledare utgör även en del 

till utbrändhet (Gustafsson et al., 2010). 

            Personlighet, coping och omgivning innebär de faktorer eller anledningar som ökar 

eller minskar risken att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet. (Gustafsson et al., 2010). Det 

finns flertalet faktorer som ökar risken för idrottsrelaterad utbrändhet och att individer blir 

mer mottagliga för stress. Gustafsson et al (2010) förklarar personlighetsegenskaper 

framkommit vara olika mellan idrottare som drabbats av idrottsrelaterad utbrändhet och 

idrottare som inte drabbats av idrottsrelaterad utbrändhet. Individens copingförmåga att 

hantera en situation som kan upplevas som hotfull är viktig för individen. Om individen har 

bristande copingförmåga att hantera situationen ökar risken att drabbas av idrottsrelaterad 

utbrändhet. Socialt stöd tar Gustafsson et al (2010) upp som en viktig faktor för ökad eller 

minskad risk som leder till idrottsrelaterad utbrändhet. Om individen upplever att 

psykologiska behov inte uppfylls i linje med självbestämmande riktning ökar detta risken för 

idrottsrelaterad (Gustafsson et al., 2010) 

            Entrapment beskriver faktorer till att fortsätta sitt idrottande och inte sluta trots hinder 

(Gustafsson et al., 2010). Entrapment tar upp faktorer som leder till att individen pressar sig 

till utbrändhet och att sedan fortsätta pressa sig trots utbrändhet. Exempel på faktorer är 

sociala barriärer, icke attraktiv miljö där individens bästa inte tas till hänsyn och att individen 

själv inte ser riskerna med utbrändhet och fortsätter att pressa sig en skadlig miljö. Gustafsson 

et al., (2010) lyfter att som idrottare har man en stark idrottsidentitet och att sluta med idrotten 

eller idrotta på något annat sätt är inget alternativ. Detta beroende på att ens identitet är stark 

och vem är man om man inte tränar och tävlar som vanligt  

            Att upptäcka idrottsrelaterad utbrändhet innan det utvecklats är svårt och därför 
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innehåller modellen tidiga symtom. Tidiga symtom (eng. early symtoms) förklaras i modellen 

att vara svåra att upptäcka. Det förklarar varför idrottsrelaterad utbrändhet är svårt att 

upptäcka innan individen drabbats av utbrändhet (Gustafsson et al., 2010). Tidiga symptom 

till utbrändhet är distress som förklaras som Gustafsson et al., (2010) vid den dåliga stress 

som upplevs. Utmattning, negativa affekter, bristande motivation och känsla av icke-kontroll 

är tidiga symtom för utbrändhet (Gustafsson et al., 2010). Att dra sig undan från både ledare 

och lagkamrater är vanligt symtom samt svårigheter med att hantera de idrottsspecifika 

kraven som ställs. Symptomet som troligtvis är det en idrottare drabbas tidigaste av inom 

utbrändhet är ständig frustration till sin prestation och brist på känsla av förmåga att hantera 

situationen (Gustafsson et al., 2010).   

            Sista delen som tas upp i modellen är maladaptiva konsekvenser (eng. key dimension 

and consquenses of athlete burnout). Här beskrivs vilka konsekvenser som idrottare kan 

uppleva vid och efter utbrändhet. Idrottare kan uppleva både känslomässig, mental och fysisk 

utmattning (Gustafsson et al., 2010). Vanligt är att prestationer minskar och att idrottaren 

väljer att helt sluta med sin idrott då resurser för att hantera konsekvenserna av utbrändhet 

inte finns (Gustafsson et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell som visar hur olika faktorer har inflytande på utbrändhet. Samt konsekvenser 

av utbrändhet för idrottare. Fritt översatt från Gustafsson er al., (2010).  

 

 



	 9	

Från tidigare studier har det framkommit att stress är ett hot mot idrottarens välmående och i 

resultatet visats på ett samband mellan de stressorer individen upplever och idrottsrelaterad 

utbrändhet (Hendrix, Acevedo & Hebert., 2000; Lu, Lee, Chang, Chou, Hsu, Lin & Gill., 

2016). I Hendrix et al., (2000) studie studerades socialt stöd och det framkom att det fanns ett 

signifikant negativt samband till stress. Gustafsson et al., (2008) beskriver hur sambandet 

mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet utgör problematik och att sambandet mellan 

variablerna behövs studeras vidare för att få mer kunskap inom området. Det är inte bara 

sambandet mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet som är relevant att studera för att hitta 

faktorer som ökar risken att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet (Goodger, Gorley, Lavalle 

och Harwood, 2007). Stress i relation till idrottsrelaterad utbrändhet är bidragande faktor och 

ett symtom och därför krävs det fler studier kring stress kopplat till idrottsrelaterad utbrändhet 

(Gustafsson et al., 2008).  

 Socialt stöd har studerats i årtiondet och är en faktor som har positiv effekt på 

mental ohälsa (Thoits, 1982). Det har även framkommit från Thoits (1982) att socialt stöd är 

viktigt för individens psykiska och fysiska välmående. I studier som gjorts efter Thoits (1982) 

om socialt stöd i koppling till stress och utbrändhet har socialt stöd och negativa sociala 

interaktioner studerats som en bidragande faktor till både stress och idrottsrelaterad 

utbrändhet (DeFreese & Smith, 2013; Uchino, 2004). Resultatet från DeFreese och Smiths 

(2013) visade att idrottare som upplever positivt socialt stöd från lagkamrater också upplever 

socialt stöd från ledaren, individer som inte upplever ha socialt stöd från lagkompisar 

upplever ofta inget stöd från ledare. För att hantera situationer som upplevs hotande är 

individens copingstrategier avgörande för att klara eller misslyckas med situationen (Readeke 

& Smith, 2004). Socialt stöd kan vara en copingstrategi för att hantera hotfulla situationer och 

det har framkommit att socialt stöd minskar risken för stress och utbrändhet. 

Copingstarategier kan vara interna och externa och socialt stöd är en typ av extern coping för 

individen. Att Socialt stöd är extern coping beror på att individen inte kan kontrollera socialt 

stöd utan det kontrolleras av individer i omgivningen (Thoits, 1982; Readeke & Smith, 2004). 

Socialt stöd har i flertalet tidigare studier framkommit att fungera som moderator med stress i 

relation till mental ohälsa och utbrändhet inom arbetslivet (Frese, 1999; Viswesvaran, 

Sanchez & Fisher, 1999). Rice et al., (2016) indikerar på att arbetslivet och idrotten har 

många likheter framför allt om man jämför arbetslivet med elitidrottaren. Likheter som Rice 

et al., (2016) indikerar på är att både inom arbetslivet och som elitidrottare har man ett 

kontrakt att följa och prestera.   
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Resultatet från tidigare studier undersöker idrottsrelaterad utbrändhet och stress på vuxna 

idrottare och inte på barn och ungdomar. Lu et al., (2016) berättar att relationen mellan stress 

och idrottsrelaterad utbrändhet behöver studeras bland barn och ungdomar för att hitta 

faktorer som ökar risken för att drabbas av utbrändhet över tid. Lu et al., (2016) nämner att 

det i flertalet tidigare studier framkommit att socialt stöd kan reducera stress och efterfrågar 

att vidare studera sambandet mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet och om socialt stöd 

kan vara en faktor som har betydelse för utkomsten av sambandet mellan variablerna.  

 

Problemformulering 

 Att stress och idrottsrelaterad utbrändhet blir allt vanligare bland idrottare (Guirgi & Domain 

2015) utgör ett hot för psykiska hälsan och individer som är aktiv inom idrotten. 

Idrottsrelaterad utbrändhet och symtom för detta är svårt att upptäcka innan individen har 

drabbats av utbrändhet. Därför är det viktigt att studera vidare vilka faktorer som ökar risken 

för att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet och hur dessa kan förebyggas innan det leder till 

idrottsrelaterad utbrändhet (Gustafsson et al., 2008). Stress har framkommit vara bidragande 

faktor till utbrändhet. Att det finns ett samband mellan stress och utbrändhet gör det relevant 

att studera vidare inom området (Gustafsson et al., 2008; Lu et al., 2016). Socialt stöd har 

tidigare positiva effekter på både stress och idrottsrelaterad utbrändhet (Hendrix et al., 2000; 

Unicho, 2006; Gustafsson et al., 2010) och med stöd i buffert-hypotesen (Blumenthal et al., 

1987; Zimet et al., 1990) kan socialt stöd vara en moderator för att moderera sambandet 

mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet. Socialt stöd kommer att studeras som moderator 

för att se om det kan minska styrkan i relationen mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet 

hos idrottande ungdomar.   

 

Syfte 

Syftet i föreliggande studie är att undersöka socialt stöd som moderator mellan stress och 

idrottsrelaterad och studera samband mellan undersökta variabler. 

Hypotes 

Socialt stöd har en modererande effekt på sambandet mellan stress och idrottsrelaterad 

utbrändhet. 

Frågeställningar 

Kan socialt stöd ha en modererande effekt mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet?  
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Figur 2. Modellen För socialt stöd som moderator mellan stress och idrottsrelaterad 

utbrändhet.  

Metod 

Deltagare och urval 

Föreliggande studies deltagare var idrottande ungdomar i åldrarna 16–19 (M=17.30, 

SD=0.983) från södra Sverige. Kriterier för att delta i föreliggande studie var följande: utöva 

idrott i en förening eller organisation, gå på gymnasiet och träna minst 3 gånger i veckan 

under pågående säsong. I Föreliggande studie deltog totalt 91 ungdomar i åldern 16-19 år 

varav 35 män och 56 kvinnor. Av forskningsetiska principer var deltagare tvungna att vara 

äldre än 15 år för att inte behöv vårdnadshavares samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Alla 

deltagare i studien är aktiva inom olika idrotter. Vanligaste idrotterna var fotboll och bandy. 

Mätinstrument 

Det användes tre mätinstrument i studien och ett informationsbrev med samtycke till att delta 

i studien. Enkäten bestod av 41 påståenden och sju bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna var 

frågor om kön, ålder, vilken idrott hen är aktiv inom och antalet träningar i veckan. Exempel 

på bakgrundsfrågor: Hur många gånger i veckan utövar du din huvudsakliga idrott i dagar? 

Hur många timmar i veckan utövar du din huvudsakliga idrott? 

            Multidimentional scale of preceived social support (MSPSS) 

För att mäta upplevt socialt stöd använde sig författaren av Multidimentional scale of 

preceived social support (MSPSS) framtaget av Zimet et al., (1988). Mätinstrumentet är 

indelat i tre subskalor: familj, vänner och signifikanta andra.  Frågeformuläret bestod av 12 

påståenden och är uppdelat med fyra frågor för varje dimension. Påståendena besvarar med en 

sjugradig Likert-skala där (1) instämmer absolut inte och (7) instämmer helt och individen 

självskattar hur hen upplever varje påstående (Breakwell, Smith & Wright, 2012). Höga 
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resultat antyder på stark upplevelse av socialt stöd och låga resultat tyder på svag upplevelse 

av socialt stöd.  

           Det är kvaliteten av det sociala stödet som är det som mäter i MSPSS, inte storleken på 

individens sociala nätverk och det är också kvaliteten som Zimet et al., (1988) anser vara den 

viktigaste faktorn snarare än det kvantitativa måttet. Inom socialt stöd finns två skillnader där 

storleken på det sociala nätverket och tillfredställelsen med stöd som nätverket ger är två 

dimensioner. Cronbach ́s alpha för hela MSPSS och för delskalorna i föreliggande studie visar 

höga värden, a=.88 för hela instrumentet, a=.92 för faktorn av familj, a=90. för faktorn med 

vänner och för signifikant andra är a=.87 (se tabell 2). Detta gör att reliabiliteten för MSPSS 

anses vara god (Breakwell et al., 2012). Det har även gjorts senare studier som påvisar en god 

reliabilitet på MSPSS där Cronbach ́s alpha a=.90-.94 (Ponizovsky, Grinshpoon, Sasson, & 

Levav, 2004; Ben-Ari & Gil, 2002). Den svenska versionen av MSPSS var Cronbach ́s alpha 

a=.92 för hela skalan, a=90 i faktorn gällande familj, a=.93 i faktorn gällande vänner och 

a=.95 gällande signifikant andra (Lexner, 2007). 

             Athlete Burnout Questionnaire (ABQ) 

För att mäta idrottsrelaterad utbrändhet använde sig författaren av Athlete Burnout 

Questionnaire (ABQ) som mäter nivån av utbrändhet hos idrottare (Redeake & Smith, 2001) 

ABQ delas in i tre subskalor: Känslomässig och fysiologisk utmattning, Minskad positiv 

upplevelse av prestation och Idrotts devalvering. Frågeformuläret bestod av 15 påståenden 

och är uppdelat med 5 frågor för varje dimension. ABQ är ett självskattningsformulär med en 

likert-skala från (1) nästan aldrig och (5) nästan alltid. Formuläret mäter graden av 

utbrändhet med frågor som exempelvis; Jag känner mig så trött av all min träning att jag har 

svårt att orka med andra saker. Cronbach ́s alpha i föreliggande studie för subskalan 

känslomässig/fysiologisk utmattning a=.88, för devalvering a=79 samt för känslan av 

minskad prestation a=.79. Cronbach ́s alpha för hela mätinstrumentet a=.87 

           Percived Stress Scale (PSS) 

För att mäta upplevd stress använde sig författaren av mätinstrumentet Percived Stress Scale. 

Choen et al., (1983) som mäter nivån av uppled stress den senaste månaden. Frågeformuläret 

bestod 14 påståenden på en femgradig Likert-skala från (0) aldrig till (4) väldigt ofta. PSS är 

ett självskattningsformulär och individen får själv uppskatta upplevd stress. Av de 14 

påståendena i enkäten behövdes sedan påstående 4,5,6,7,9,10 och 13 vändas för att dessa 

frågor var ställda i positiv riktning. Exempel på frågor från enkäten är ”Hur ofta har du under 

den senaste månaden känt dig nervös och stressad?” och ”Hur ofta ha du den senaste 

månaden kommit på dig själv att tänka på framtiden?   
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          PSS används ofta i samband med objektiva skalor som exempelvis socialt stöd och 

hardiness för att kunna avgöra om sådana faktorer kan ha lindrande effekt på stress (Choen et 

al., 1983). Påståendena frågar om hur det den senaste månaden har känt och tänkt kring stress 

den senaste månaden. Choen et al., (1983) tog fram PSS med syfte att det skulle vara enkla 

påståenden för att kunna använda mätinstrumentet även på barn och ungdomar. Cronbach ́s 

alpha för mätinstrumentet i föreliggande studie var a=.82. 

Procedur 

I föreliggande studie gjordes ett bekvämlighetsurval av deltagarna (Breakwell et al., 2012). 

Via bekvämlighetsurval kontaktades deltagarna från två gymnasieskolor med idrottsinriktning 

och två idrottsföreningar. De två föreningar som besöktes lämnades enkäten till dem som 

börjat gymnasiet och har inriktning idrott. Både gymnasieskolorna och idrottsföreningarna 

kontaktades via mail eller telefon och information gavs till kontaktperson och tid bestämdes 

för träff. För en av gymnasieskolorna skickades enkäten i digital form för att möjlighet att 

komma dit fanns ej. För övriga deltagare lämnades formulär ut på plats vid lämpligt tillfälle 

som passade både gymnasiet och respektive idrottsförening. Det gjordes endast en mätning 

för varje deltagare. Med varje enkät medföljde ett informationsbrev där information angående 

studiens tillvägagångssätt och information med de forskningsetiska principerna, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Formuläret med 41 påståenden tog ungefär 5–10 minuter att fylla i 

och inledningsvis ställdes bakgrundsfrågor om ålder, kön, huvudsaklig och antal dagar och 

timmar som läggs ner på träning. Det används tre olika mätinstrument i föreliggande studie; 

Multidimentional scale of percived social support som handlar om upplevt socialt stöd. 

Percived stress scale som handlar om upplevd stress, samt Athlete Burnout Questionnarie som 

används för att mäta utbrändhet. Svaren från formulären ledes sedan in i det digitala 

statistikprogrammet Statistical Package of Social Sciense 24.0 (SPSS) för att analysera 

resultatet. 

Analys 

Insamlad data analyserades genom en modereringsanalys för att svara på syftet om socialt 

stöd har en modererande effekt på stress och idrottsrelaterad utbrändhet samt om det finns 

några samband mellan studerande variabler. För att genomföra modereringsnalysen användes 

programmet Process (Hayes, 2013; ref i Field, 2013). I en moderereringsanlys studerars 

förhållandet mellan en beroendevariebel (Y) och oberoendevariebel (X) och hur relationen 

mellan Y och X kan förändras beroende på en tredje variabel (Z). Den tredje variabeln kallas 
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för moderator och påverkar riktning och eller styrkan på förhållandet mellan Y och X 

variablerna (Baron & Kenny, 1986). Om X effekt på Y modereras av Z kommer det att finnas 

en statistisk interaktionseffekt. I föreliggande studie är upplevd stress oberoende variabel (X) 

och idrottsrelaterad utbrändhet beroende variabel (Y) och Socialt stöd är moderator (Z). 

Vidare gjordes det även en beskrivande statistik. Av 93 insamlade enkäter var det 2 enkäter 

som ej varit godkända på grund av att deltagaren ej ingick i målgruppen som undersöktes och 

ogiltiga svar.   

 

Resultat 

Nedan i tabellen (tabell 1) redovisas information om de variabler som studerats i genomförd 

studie. Studerade variabler som visas är socialt stöd, stress och idrottsrelaterad utbrändhet. 

Vidare redovisas ett genomsnitt för antalet träningar i veckan och genomsnitt hur mycket tid 

räknat i antalet timmar deltagarna tränar i veckan.    

Tabell 1. Beskrivande statistik. 

Variabel                                         N             M           SD        Min      Max                             

Socialt stöd                                   91            5.77        1.00       2.00     7.00      

  

Stress                                            91            2.11          .54       1.00     4.00 

 

Idrottsrelaterad utbrändhet           91            2.39          .65       1.00     5.00 

 

Genomsnitt träningar i veckan     91             4.24        1.21         3.00    7.00    

 

Genomsnitt träningstid i veckan   91            8.57         3.17         4.00   20.00              

 

Kommentar: N= antal deltagare, M= medelvärde, SD= standardavvikelse, Min= lägsta värdet, 

Max= högsta värdet 
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Modereringsanalys 

 Resultatet från modereringsanalysen visade att de två variablerna socialt stöd och stress 

förklarar 7% av variansen för idrottsrelaterad utbrändhet (R2=.07, F(3,87)=2.40, p=.07). 

Resultatet visar att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan stress och 

idrottsrelaterad utbrändhet. Vidar finns det inte någon statistisk signifikant interaktionseffekt 

mellan moderatorn socialt stöd och stress i relation till idrottsrelaterad utbrändhet. Alltså finns 

det ingen modererande effekt av socialt stöd. Det finns ett statistiskt signifikant samband 

mellan socialt stöd och idrottsrelaterad utbrändhet. Sammanfattningsvis visade resultatet att 

högre nivå av socialt stöd minskar risken för idrottsrelaterad utbrändhet. (se tabell 2) 

 

Tabell 2. Modereringsanalys. Beroendevariabel är idrottsrelaterad utbrändhet.   

Variabel                     Koefficient             SE             p             LLCI        ULCI                  

 

Socialt Stöd                    -.17                   .06            .01            -.31          -.04 

Stress                              -.04                   .12            .71            -.29           .20 

 

Interaktionseffekt             .11                   .10            .28            -.09           .31   

 

SE=Standardfel, LLCI= Nedre gränsen för ett konfidensintervall, ULCI= Övre gränsen för 

ett konfidensintervall.                 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om socialt stöd har modererande effekt i 

sambandet mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet. Och att studera om det fanns något 

samband mellan undersökta variabler. Föreliggande studie har undersökt målgruppen 

idrottande ungdomar i åldern 16 - 19 år. Föreliggande studies hypotes som prövades var 

följande: Socialt stöd har modererande effekt på sambandet mellan stress och idrottsrelaterad 

utbrändhet. 

             Föreliggande studies resultat påvisade ingen signifikant interaktionseffekt mellan 

moderatorn socialt stöd och upplev stress i relation till idrottsrelaterad utbrändhet. Det innebär 

att socialt stöd inte moderera upplevd stress i relation till idrottsrelaterad utbrändhet. 

Föreliggande studies resultat stödjer inte den hypotes som prövades. Socialt stöd moderera 
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inte sambandet mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet. Detta ligger inte i linje med 

buffet-hypotesen (Blumenthal et al., 1987; Zimet et al., 1990) som säger att socialt stöd kan 

moderera en variabel så att effekten av utkomstvariabeln inte blir den samma vid moderering.    

Att det inte finns någon signifikant interaktionseffekt med socialt stöd som moderator och 

upplevd stress i relation till idrottsrelaterad utbrändhet kan bero på att det finns andra faktorer 

i unga idrottarens omgivning till skillnad från vuxna och elitidrottare som tidigare studerats. 

Målgruppen i föreliggande studie kan inte endast fokusera på sin idrott utan måste även 

fokusera på det akademiska lärandet och elitidrottare fokuserar enbart på sin idrottskarriär då 

det är deras arbete. Socialt stöd som moderator och upplevd stress i relation till utbrändhet har 

tidigare inom arbetslivet påvisat en signifikant interaktoinseffekt (Frese, 1999; Viswesvaran 

et al., 1999). Att inte föreliggande studie stödjer detta kan bero på att målgruppen i 

föreliggande studie och målgrupp i tidigare forskning befinner sig i olika skeden av livet och i 

olika miljöer. Utifrån föreliggande studies resultat kan det innebära att idrottande ungdomar 

har låga nivåer idrottsrelaterad utbrändhet vilket tyder på att risken att drabbas av 

idrottsrelaterad utbrändhet minskar. Och det påvisas då ingen interaktionseffekt att socialt 

stöd moderera stress i relation till idrottsrelaterad utbrändhet.  

          Föreliggande studies resultat visar att det inte finns något statistiskt signifikant samband 

mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet. Resultatet ligger ej i linje med resultat från 

tidigare studier där det påvisats ett samband mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet 

(Gustafsson et al., 2008; Hendrix et al., 2000). Målgruppen som studerades i föreliggande 

studie var ungdomar i åldern 16-19 år. Den valda målgruppen kan ha en betydande roll att 

resultatet ej ligger i linje med tidigare resultat där ett samband mellan stress och 

idrottsrelaterad utbrändhet. Gustafsson et al., (2010) och WHO (2004) nämner att stress är en 

faktor till idrottsrelaterad utbrändhet men att individen måste ha upplevt stress över en längre 

tid för att det ska öka risken till idrottsrelaterad utbrändhet. Deltagarna i föreliggande studie 

kan uppleva att dem är stressade men den upplevda stressen har inte pågått över längre tid för 

att öka risken att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet. Att föreliggande studies resultat ej 

ligger i linje med tidigare studier som inom området (Hendrix et al., 2000; Gustafsson et al., 

2008) kan således ha med vald målgrupp att studera. Det finns skillnader mellan ungdomar 

och vuxna och enligt Dubuc et al., (2010) är ungdomar inte lika benägna att drabbas av 

idrottsrelaterad utbrändhet då dem har socialt stöd runt sig och som vuxen har du inte samma 

sociala stöd.  

          Föreliggande studies resultat stödjer det som Dubuc et al., (2010) kom fram till i den 

studie som gjordes på ungdomar. Dubuc et al., (2010) studerade samma målgrupp som i 
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föreliggande studie. Dubuc et al., (2010) påvisade inget statistiskt signifikant samband mellan 

variablerna vilket föreliggande studie ligger i linje med. Att det inte påvisas något samband 

mellan stress och utbrändhet bland ungdomar förklarar Dubuc et al., (2010) kan beror på att 

det finns vuxna som har betydande roll för ungdomar. Exempelvis kan det vara ledare och 

föräldrar i barn och ungdomars omgivning och sociala miljö som kontrollerar att dem inte 

drabbas negativt av att idrotta. Från tidigare studie vet man att stödet från föräldrar men 

framför allt ledare har en stor betydelse för barn och ungdomars välmående inom idrotten 

(Dubuc et al., 2010; Lox et al., 2014). Det som framkommer av föreliggande studie är att det 

inte finns något statistiskt signifikant samband mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet 

för den valda målgruppen men det utesluter inte att deltagarna i framtiden riskerar att drabbas 

av idrottsrelaterad utbrändhet. 

          I Integrerad modell för idrottsrelaterad utbrändhet är stress en faktor som ökar risken 

för att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet. Gustafsson et al., (2010) benämner att individer 

med kronisk stress har större benägenhet att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet. 

Föreliggande studie har endast studerat uppled stress den senaste månaden i relation till 

idrottsrelaterad utbrändhet vilket kan vara en faktor till att det inte påvisats ett samband 

mellan variablerna. Med den upptäckten styrker det att stress måste upplevas över längre tid 

för att öka risken att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet som Gustafsson et al., (2010) tar 

upp i modellen. 

            Deltagarna i studien har inte hamnat i en situation där de tvingats avsluta sin 

idrottskarriär och identifiera sig fortfarande starkt med idrotten. Hur starkt en individ 

identifierar sig med sin idrott är något som Gustafsson et al., (2010) tar upp som en viktig det 

för hur benägen man som person är att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet. Som ung har du 

oftast inte behövt avsluta din idrottskarriär ofrivilligt och därav inte drabbats av någon 

identitetskris som kan leda till utbrändhet (Gustafsson et al., 2010). Vid hinder på vägen har 

idrotten fortfarande en stor betydande roll för individen att dessa inte utgör någon stress som 

riskerar att leda till utbrändhet.       

             Det framkommer i resultatet ett statistiskt negativt signifikant samband mellan socialt 

stöd och idrottsrelaterad utbrändhet. Vilket innebär att vid höga nivåer socialt stöd och låga 

nivåer idrottsrelaterad utbrändhet. Och i sin tur betyder det att det statistiska negativa 

samband mellan socialt stöd och idrottsrelaterad utbrändhet som påvisats i föreliggande 

studies resultat att högt socialt stöd minskar risken att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet 

och vid låg nivå socialt stöd ökar risken att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet. Socialt stöd 

har en reducerande effekt i föreliggande studie ligger i linje med tidigare där socialt stöd har 
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studerats i relation till idrottsrelaterad utbrändhet och variabler som har negativ effekt på 

hälsan (Roberts & Gotlib, 1997; Lox et al., 2014).  Att socialt stöd har ett negativt signifikant 

samband med idrottsrelaterad utbrändhet ligger i linje med Gustafsson et al., 2008; 

Gustafsson et al., 2010 socialt stöd är en del i Integrerad idrottsrelaterad utbrändhet modell 

som är betydande för risken att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet. Socialt stöd är enligt 

Readeke och Smith (2004) extern coping och kopplat till det kan resultatet från föreliggande 

studie förklaras utifrån att de individer som har bra socialt stöd i sin omgivning har esterna 

resurser som gör att individen kan hantera situationer som kan leda till idrottsrelaterad 

utbrändhet och på så sätt minskar risken att drabbas. I föreliggande studie har inte vilken typ 

av socialt stöd som är bäst men från tidigare studier har det framkommit att föräldrar och 

ledare har stor betydande roll för barn och ungdomars välmående kopplat till idrotten (Dubuc 

et al., 2010; Lu et al., 2016). 

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie är en tvärsnittsstudie vilket innebär att det endast gjorts ett mättillfälle. I 

tvärsnittsstudie går det inte att fastslå något orsak-verkan samband och författaren kan inte dra 

något samband mellan variablerna över tid (Mitchell & Jolley, 2013). Fördelar med 

tvärsnittsstudier är att det är lättare att studera större målgrupper. Data i föreliggande studie 

samlades in via enkäter genom att besöka skolor, klubblag samt en webbaserad enkät för att 

nå flera deltagare.  

           Mätinstrumenten som användes i föreliggande studies enkät var 

självskattningsformulär där deltagaren själva fick skatta var på en skala hen befann sig. 

Fördelar med att använda självskattningsformulär är att man kan studera flera olika variabler 

samtidigt (Mitchell & Jolley, 2013). Nackdelar med självskattningsformulär är att deltagaren 

kan svara det som hen tror förväntas av en (Mitchell & Jolley, 2013).  En styrka med enkäten 

som delades ut var att valda mätinstrument inte bestod av för många frågor utan att enkäten 

var enkel och gick snabbt att fylla i. Något som författaren reflektera över var skillnaden på 

att träffa deltagarna och dela ut enkäten kontra att svara på enkäten via länk. Fler deltagare 

svara på enkäten vid direkt kontakt. Deltagare som svarade på enkäten via webben hade inte 

samma möjlighet att ställa frågor till författaren som de deltagare författaren träffade. Detta 

kan vara negativt för resultatet att inte alla deltagare befunnit sig i samma miljö när frågorna 

besvarats.   
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Implikationer 

Från föreliggande studie kan följande rekommendation göras: (1) Socialt stöd har i flera 

studier visats ha positiva effekter på utbrändhet och att främja ett stressfritt idrottsklimat 

(WHO, 2004; Gustafsson et al., 2010; Umberson & Montez, 2010). Även Dubuc et al., (2017) 

förklarar hur ungdomar har ett socialt stöd från föräldrar och ledare som gör att faktorer som 

kan leda till psykisk ohälsa minskas. Även i föreliggande studie påvisas ett negativt samband 

att socialt stöd har ett negativt samband med idrottsrelaterad utbrändhet. Socialt stöd är något 

som är viktigt för ungdomar och som idrottsföreningar bör ta hänsyn. (2) Det framkom inte ett 

signifikant samband mellan upplev stress och idrottsrelaterad utbrändhet i föreliggande studie 

innebär inte att individen aldrig kommer att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet vilket är 

viktigt att ha med sig.  

 

Framtida Forskning 

För framtid forskning där socialt stöd skall studeras som moderator mellan stress och 

idrottsrelaterad utbrändhet bör mätningar för stress göras med ett mätinstrument som mäter 

stress över längre tid och göra longitudinell studie med upprepade mätningar. Det för att 

kunna se att stressnivåerna inte skiljer sig. En annan aspekt som skulle vara intressant att 

studera i framtiden är att studera tidiga symtom som Gustafsson et al., (2010) har med i 

Integrerad idrottsrelaterad utbrändhet modell som oberoende variabel och socialt stöd som 

moderator i relation till beroende variabel idrottsrelaterad utbrändhet. I framtiden vore det 

intressant att göra kvalitativstudie inom området för att få en djupare förståelse om relationen 

mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet.   

 

Konklusion 

Med föreliggande studie går det att dra slutsatsen att socialt stöd har en stor betydande roll för 

att öka risken att drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet. Med resultatet som framkom av 

föreliggande studie kan slutsatsen dras att barn och ungdomsledare inom idrotten har en viktig 

roll för att unga idrottare ska känna socialt stöd från sina ledare.  

Föreliggande studie ge insikt i att för ett samband mellan stress och utbrändhet ska påvisas 

krävs det att den stress personen drabbas av är kronisk och inte enbart baserat på närmsta 

tiden utan över en längre tid.   
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