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Sammanfattning 
 

Medveten närvaro (mindfulness på engelska) och dess hälsofrämjande effekter är 
ett väl studerat ämne i relation till en rad psykologiska problem och tillstånd. 
Dess relation till utmattning är däremot bristfälligt dokumenterad, inte minst 
vid idrottsrelaterad utmattning. Syftet med denna studie var därför att 
undersöka frekvensen av utmattningssymptom hos elitidrottare och om dessa 
symptom hade ett samband med mindfulnessförmågan. Förekomst av positiv och 
negativ affekt kontrollerades även mot både utmattningssymptom och 
mindfulnessförmåga. Unga elitidrottare (N = 126, M ålder = 17,4 år) besvarade 
mätinstrument som mätte symptom på kontextfri utmattning 
(känslomässig/fysisk trötthet, håglöshet, spändhet samt mental trötthet), 
idrottsrelaterad utmattning (fysisk och emotionell utmattning, försämrad 
prestation samt nedvärdering av idrottens betydelse), uppmätt 
mindfulnessförmåga samt förekomst av positiv och negativ affekt. 17 % av 
deltagarna uppvisade poäng som indikerar en ökad risk att drabbas av 
stressrelaterad ohälsa. Resultatet visade att det fanns ett signifikant (negativt) 
samband mellan mindfulnessförmåga och utmattningssymptom. 
Mindfulnessförmåga var även signifikant kopplad till förekomst av positiva och 
negativa affekter. Positiv affekt korrelerade signifikant (positivt) med några av 
delskalorna för utmattning och (negativt) med samtliga i relation till negativ 
affekt. Resultatet i denna studie visar på relevansen i utvecklandet av 
mindfulnessinterventioner riktade mot elitidrottare. Dels som förebyggande och 
dels som hanterande åtgärd för de stressorer som förekommer i en 
elitidrottskontext. 
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Utmattningssyndrom eller i folkmun utmattning, utbrändhet eller engelskans 
”Burnout” kallas ett tillstånd som förekommer hos människor i många 
sammanhang. Orsakerna tycks vara många och förloppet är olika. Det har dock 
visat sig finnas ett antal gemensamma tendenser hos de drabbade. Gustafsson 
(2007) skriver att alla individer som är väldigt motiverade och engagerade utgör 
en högriskgrupp för att drabbas av utmattning. Alla kan bli stressade eller 
deprimerade men bara de högmotiverade eller mycket engagerade strävar så 
högt att de riskerar att ”gå in i väggen” eller mer korrekt utryckt drabbas av 
utmattningssyndrom. Denna syn på tillståndet gör elitidrottare till en sårbar 
grupp då engagemang utgör en förutsättning för idrottslig framgång (Durand-
Busch, Samela & Green-Demers, 2001). Ett tillstånd av utmattning och stress 
innebär bl.a. att den drabbades tankar och känslor påverkas och ofta handlar om 
upplevelser av hopplöshet, kraftlöshet och hjälplöshet (Schaufeli & Buunk, 2003). 
Dessa negativa automatiska upplevelser är delvis symptom på utmattning och 
betraktas ur ett kognitivt beteende terapeutisk synsätt vara problematiska 
eftersom de lätt tenderar att behandlas ”sanningar” och upplevs vara 
okontrollerbara. Detta i sin tur innebär ofta en anpassning till att obehagliga 
upplevelser som t.ex. ”allt är hopplöst”, börjar betraktas som sanna. En naturlig 
respons då något är obehagligt är att försöka undvika den obehagliga tanken 
eller situationen. I depression och ångest behandlingar (KBT) ses denna 
anpassning (undvikande) som en av aspekterna som håller oss kvar i tillståndet 
(Frewen, Evans, Maraj, Dozois & Partridge, 2007). Mindfulness översätts till 
svenska som medveten närvaro (i denna studie kommer den engelska termen 
användas) och kan betraktas som en förmåga att kunna se och känna vilka 
tankar och känslor som upplevs i stunden. Att vara ”mindfull” innebär att kunna 
notera tanken eller känslan av t.ex. hopplöshet och betrakta den som en tanke 
eller en känsla, till skillnad från en sanning som står skriven i sten. Allt som 
människan kan uppleva är tolkningar av världen, alla tankar och känslor är 
därmed tolkningar. Mindfulness innebär en förmåga att lägga märke till 
tolkningarna. Mindfulness innebär även en strävan att kunna närma sig obehag 
(eller tolkningen av obehag) med en nyfikenhet, öppenhet och acceptans till 
skillnad från att behandla det som en sanning och försöka undvika det som 
egentligen redan upplevs (Bishop et. al., 2004). Mindfulness innebär inte en 
förmåga som syftar till det omöjliga, att ta bort, försöka besegra eller övertala 
den negativa tanken eller känslan, vilket faktiskt fungerar vidmakthållande och 
ökar intensiteten i den obehagliga upplevelsen (Wadström, 2007). En av 
nyckelprinciperna med att utöva mindfulnessövningar är i stället att träna upp 
förmågan att betrakta dessa ”negativa” tankar och känslor som tanke och 
känsloprocesser, inte som sanningar (Kabat-Zinn, 1990). Att lära känna dessa 
automatiska processer för vad de är, innebär en helt annan förutsättning för att 
kunna släppa dessa negativa tankar, att bryta processen, till skillnad från ett 
ältande och grubblande tankemönster som vidmakthåller och till och med 
förstärker obehaget. 
 
Utmattningssyndrom  
Stress definieras av Socialstyrelsen (2003) som ”organismens reaktion på obalans 
mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera 



 

dessa”. En stressreaktion är alltså inte enbart den händelse eller stressor som 
sker, obalansen står i relation till om personen har resurserna och förmågan att 
hantera det som upplevs som ett hot, krav eller en annan stressande händelse. 
Människan är konstruerad med en rad olika program för att hantera och agera 
på olika typer av krav, hot, utmaningar mm. Då en individ däremot inte lyckas 
undkomma, lösa eller anpassa sig till de utmaningar som denne står inför 
reagerar individen med mer primitiva bilologiska program som förbereder 
kroppen och tankevärlden för att ”fly” eller ”fäkta”. Dessa reaktioner innebär 
många stora mobiliseringar i kroppen som är avsedda att vara aktiverade 
kortare stunder. När dessa enorma mobiliseringar dock inte leder till ett 
tillfredställande resultat stannar kroppen kvar i detta tillstånd med en rad olika 
aktiverade kroppsliga system. På sikt bryter dessa ner kroppen och kan leda till 
alvarliga hälsoproblem och stressrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen, 2003). 
Stress har under åren fått en rad olika definitioner och förklaringsmodeller (The 
stimulus model, (Cannon, 1939), The response model, (Selye, 1956), The 
transaction model (Lazarus, 1966) och Allostatic load model (McEwen 1998)). 
Denna studie nöjer sig med att konstatera och erkänna fenomenets existens och 
den inverkan stress har på psykisk och fysisk ohälsa.  
 
Diagnosen och tillståndet utmattningssyndrom är en av de möjliga 
konsekvenserna av långvarig stress. Utmattningssyndrom översätts till svenska 
från engelskans term ”burnout”, tillståndet kallas ibland utbrändhet men 
definierades 2003 av Socialstyrelsen och benämns officiellt som 
utmattningssyndrom. Tillståndet karaktäriseras av fysiska och psykiska 
symtom, som värk, bröstsmärtor, yrsel, irritabilitet, fysiskt trötthet, 
sömnstörningar, ljuskänslighet mm. För att diagnosen utmattningssyndrom 
skall kunna sättas krävs att symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller 
försämrad funktion i arbete och andra delar av livet. Symtomen som nämns ovan 
ska inte vara orsakade av direkta fysiologiska effekter av någon substans, 
kroppslig sjukdom eller skada. Diagnosen kan ställas om egentlig depression, 
dystymi eller generaliserat ångestsyndrom inte föreligger (Socialstyrelsen, 2003). 
Schaufeli och Buunk (2003) har studerat symptom på utmattningssyndrom 
djupare och kunnat urskilja fem olika symptomkategorier; den första inbegriper 
affektiva symptom som nedstämdhet och depressiva känslor. Den andra 
kognitiva symptom som känslor och tankar som handlar om hopplöshet, 
hjälplöshet och kraftlöshet. Den tredje kategorin rör fysiska symptom som 
kroppsliga krämpor och utmattning. Den fjärde inbegriper beteendemässiga 
symptom t.ex. försämrade prestationer och att individen drar sig undan medan 
den femte kategorin inbegriper symptom som rörde en försämrad motivation.  
 
Skillnader och överlappningar med andra psykologiska tillstånd 
Stress utgör en central aspekt av utmattningssyndrom eftersom det ofta utgör en 
stor del av tillståndet och anses vara en av orsakerna. Skillnaden mellan dessa 
två tillstånd är dock att en stressreaktion är en tillfällig och adaptiv process med 
fysiska och psykiska symptom och påslag. Vid utmattningssyndrom sker ingen 
anpassning och tillståndet blir långvarigt (Socialstyrelsen, 2003). Depression och 
utmattningssyndrom delar en stor del av symptomen, t.ex. påminner 
utmattningssymptom som emotionell utmattning och cynism väldigt mycket om 



 

depressionssymptom som avsaknad av engagemang och positiva affekter om 
varandra. På samma sätt är upplevelsen av nedsatt prestation upplevelser vid 
båda tillstånd. Depression kan även ses som ett sent skede i ett 
utmattningstillstånd, alternativt användas som tilläggsdiagnos till depression, 
utmattningsdepression (Socialstyrelsen, 2003). Även om det finns en stor 
överlappning mellan syndromen så har studier visat att de inte är samma. Glass, 
McKnight och Vladimarsdottir (1993) menar att utmattningssyndrom kan leda 
till depression men inte tvärtom.  Glass och McKnight (1996) sammanställde 18 
studier som undersökte detta samband och fann att syndromen påminner mycket 
om varandra men att de inte är identiska.  Instrumentet Athlete Burnout 
Questionnaire (ABQ) som användes i denna studie har i andra studier visat sig 
kunna skilja mellan utmattning hos idrottare och egentlig depression (Creswell 
& Eklund, 2006b; Raedeke & Smith, 2001). Neurasteni ingår i ICD klassifikation 
av psykiatriska störningar men inte i DSM-IV (Socialstyrelsen, 2003). 
Tillstånden anses vara mycket lika i symptombild som t.ex. påtaglig psykisk 
trötthet, nedsatt prestationsförmåga, fysisk svaghet och att dessa upplevelser 
inte går över efter vila mm. Dessa två tillstånd kan dock skiljas åt då neurasteni 
saknar en koppling till påfrestande omständigheter och dysfunktionella 
arbetsattityder som karaktäriserar utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003). 
 
Utmattningssyndrom hos elitidrottare 
Utmattningssyndrom ansågs ofta vara kopplad till arbetsrelaterad stress och 
diagnosen ligger ofta till grund för sjukskrivningar från arbetet (Socialstyrelsen, 
2003). Enligt Socialstyrelsens utredning 2003 av tillståndet framhävdes dock att 
diagnosen ”utmattningssyndrom innebär ett antagande om etiologin (sjukdomens 
orsaker), som kan tänkas vara långvarig stress, men den innebär inte något 
ställningstagande till om stressen är relaterad till arbetet eller inte. Samma 
sjukdomsbild kan ses även vid långvarig stress som inte är relaterad till arbete 
utan beror på andra typer av långvarig påfrestning…” . Från att ha betraktats 
som en åkomma som drabbade yrkesverksamma och särskilt i 
”människohjälpande yrken” (Maslach, 1982) har idag perspektivet vidgats. 
Gustafsson (2007) skriver om idrottsrelaterad utmattning som något som 
drabbar individer som är högmotiverade, att ”brinna” för sin sysselsättning är en 
förutsättning för att bli ”utbränd”. Detta gör elitidrottare, som är direkt beroende 
av motivation för att kunna leva och genomföra en elitidrottssatsning till en 
riskgrupp. Utmattning eller ”burnout” är ett vedertaget begrepp inom idrotten 
och idrottspsykologin.  En svensk studie med syfte att kartlägga förekomsten av 
utmattningssyndrom hos svenska elitidrottare, vid Sveriges 
riksidrottsgymnasium, visade att mellan 1-9% visade tydliga symptom på 
utmattningssyndrom. (Gustafsson, Kenttä, Hassmén & Lundqvist, 2007). 
Orsakerna till hur och varför elitidrottare drabbas av utmattning tycks vara 
komplexa. Gustafsson et al. (2007) fann inget signifikant samband mellan 
träningsbelastning och utmattning vilket indikerar att ett antal andra faktorer 
som inte enbart har med ”antal träningstimmar” att göra spelar en stor roll.  
 

Psykologiska aspekter och idrottsrelaterad utmattning 
En hel del samband av psykologiska aspekter har kontrollerats mot utmattning 
hos idrottare. Goodger (2007) har sammanställt olika studier och testat 41 olika 



 

psykologiska faktorer och fann 13 korrelationer av intresse. Dessa kunde fördelas 
över 5 teman och översattes fritt till: “motivation”, “hantering av motgångar” 
(coping with adversity), “anpassning till träning och återhämtning” (response to 
training and recovery), “socialt nätverk runt idrottaren och identitet” (the role of 
significant others). Dessa betydelser och samband sammanfattas kort nedan.  
 
Motivation blir en central aspekt då elitidrottare studeras och i förståelsen varför 
dessa väljer att lägga ner den tid och energi som krävs för att lyckas inom sin 
sport.  Amotivation korrelerade positivt med utmattningssyndrom. Motivation 
och ”njutning” (enjoyment) korrelerade båda negativt med utmattningssyndrom. 
Vidare visade det sig att idrottare som upplever sig ha kontroll och känner en 
stark autonomi mer sällan drabbas av utmattning. I kategorin hantering av 
motgångar sammanfattades studier som undersökte ångest, stress och hur dessa 
tillstånd hanterades. Alla studier vittnade om en tydlig koppling mellan ökad 
stress och högre frekvens av utmattningssymptom.  Samma sak gällde även för 
sammanställningen av studier som undersökte ångest och dess koppling till 
utmattning. Detta kan tolkas och sammanfattas som att ”oroliga” idrottare 
tenderar att drabbas av utmattning i högre utsträckning. Vidare menar 
författarna att de som inte har en strategi för att hantera motgångar oftare 
drabbas av utmattning. Schaufeli och Enzmann (1998) menar även att personer 
med utmattningssyndrom vid stressfulla situationer har en tendens att använda 
sig av bemästringsstrategier som karaktäriseras av passivitet och defensivitet, 
medan personer med mera konfrontativa och aktiva bemästringsstrategier inte i 
lika hög grad drabbas av utmattning. Vidare kunde Goodger och hennes kollegor 
(2007), via sin sammanställning även konstatera vikten av idrottarens sätt att 
svara på träning och återhämtning. Överträning hade ett tydligt samband med 
utmattning. Under temat socialt nätverk runt idrottaren sammanfattades 
studier som fokuserat på relationen mellan idrottaren och dennes föräldrar samt 
relationen till tränaren. Resultaten gav dock en oklar bild som vittnar om 
intressanta aspekter men att bilden är för komplicerad för att ge en mer generell 
bild av hur relationen bör och inte bör se ut. Smith, Gustafsson och Hassmén 
(2009) hävdar även att det finns ett samband mellan utmattning och hur 
motivationsklimatet (perceived peer-created motivational climate) ser ut i 
gruppen/laget som idrottaren befinner sig i. Under temat identitet fann Goodger 
(2007) för få studier för att kunna dra generella slutsatser. De fann dock 
indikationer på att en smal prestationsbaserad självkänsla var en riskfaktor. 
Gustafsson, Kenttä, Hassmén, Lundqvist och Durand-Bush (2007) beskriver i en 
kvalitativ studie med elitidrottare som lämnat sin idrott till följd av utmattning 
ett antal gemensamma återkommande teman som kan spela en viktig roll vid 
utmattning. Dessa teman översätts här fritt till: ”tidig framgång vilket ledde 
höga framtida förväntningar”, ”en identitet som huvudsakligen var starkt 
förknippad med idrotten”, ”prestationsbaserad självkänsla, delvis till följd av en 
snabb positiv utveckling inom idrotten”, brist på återhämtning”, ”hög initial 
motivation och en stark inre motivation”, ”minskad glädje”,” hög frekvens av 
tävlingar och resor”, ”att man ignorerade tidiga tecken på utmattning”, 
”depressiva känslor” och en ”försämrad prestation”.  
 
 



 

Mindfulness 
 
En av faktorerna som orsakar och vidmakthåller psykiskt lidande (t.ex. 
depression, ångest mm.) är att den drabbade ofta låter sig styras och domineras 
av tankar och känslor som har sitt ursprung djupt i medvetandet och som lätt 
tenderar att bli så befästa att de upplevs som något som inte kan kontrolleras 
och därmed helt och fullt får dominera. Mindfulness innebär att vara medveten 
och närvarande (medveten närvaro) och möjliggör ett perspektiv på tankar och 
känslor utifrån ett icke dömande och mer objektivt förhållningssätt, att vara 
närvarande i negativa tankar och känslor men inte behöver ”köpa” tankarnas 
innehåll. Att vara mindfull innebär att kunna lägga märke till tankarna och 
känslorna som upplevs i stunden och erkänna dessa snarare än att låta dessa på 
ett direkt och indirekt sätt kontrollera beteenden och därmed bidra till att 
vidmakthålla psykiskt lidande. Att försöka undvika den obehagliga tanken 
innebär ju indirekt ett erkännande av att den är sann.  (Didonna, 2009). 
  
Definition  
Mindfulness översätts till svenska som medveten närvaro och definieras av 
Brown och Ryan (2003) som ”En uppmärksam medvetenhet till och inför 
pågående händelser och erfarenheter” (a receptive attention to and awareness of 
present events and experience). Medvetenhet kan betraktas som den medvetna 
registreringen av olika stimuli, alltså allt som sker runt omkring en individ och i 
kroppen som kan uppfattas med hjälp av våra fem sinnen, kinestetiska sinnen 
och hjärnans aktiviteter. När retningen är tillräckligt stark riktas 
uppmärksamheten mot det och individen lägger märke till det. Dessa processer 
av medvetande är mycket grundläggande för hur människan fungerar och är 
samtidigt direkt avgörande för hur tolkningen sker och vad den betyder och 
innebär för individen. Vanligtvis uppmärksammas ett stimuli under väldigt 
korta stunder till dess att en tolkning kan göras av vad som sker. De reaktioner 
och tolkningar som görs är direkt kopplade till vilka erfarenheter var och en har. 
På så sätt reagerar varje person på ett helt unik sätt, eftersom alla har olika 
erfarenheter. En konsekvens av att alla upplevelser måste tolkas på detta sätt är 
att de ofta värderas som positiva, negativa eller neutrala beroende på vilka 
associationer som görs. Tolkningen skapar mening och bidrar till att skapa en 
känsla av ordning och förutsägbarhet. Detta innebär som sagt att allt som 
upplevs är subjektiva tolkningar av ”verkligheten”. En konsekvens av detta är 
att tolkningen av ”verkligheten” ibland riskerar att bli ytlig, ofullständig och 
förvrängd.  Att vara ”mycket mindfull” karaktäriseras av förmågan att kunna 
rikta uppmärksamheten mot de stimuli som registreras, utan att direkt värdera 
dessa som positiva eller negativa. På samma sätt kan uppmärksamheten riktas 
mot de tolkningar som görs och de processer som sker, t.ex. innebär det en 
möjlighet att vara närvarande i upplevelsen av ångest, stress, fysiska symptom 
mm. och betrakta upplevelsen som en tolkning eller en reaktion snarare än en 
sanning som upplevs komma utifrån och som måste ageras på. (Brown, Ryan & 
Creswell, 2007).  
 
Det finns en rad olika definitioner och operationaliseringar av mindfulness. 
Begreppet används flitigt inom allt från kvällspressen till vetenskaplig forskning 



 

det blir därför viktigt att definiera mindfulness utifrån vad mätinstrumentet i 
denna studie undersöker och inte. Brown och Ryan (2003) har studerat och 
betraktat mindfulness som en naturligt förekommande förmåga som förekommer 
hos alla, de menar dock att kapaciteten hos individen samt mellan individer 
varierar från tillstånd av hög medvetenhet inför sig själv och sin upplevelse till 
låga nivåer bestående av vanemässiga, automatiska tankar och beteenden. I 
denna studie kommer alltså mindfulness innebära en befintlig och naturligt 
förekommande förmåga. En förmåga att vara mer eller mindre medveten och 
uppmärksam inför närvarande stimulus, händelser, uppfattningar, tankar, 
känslor, upplevelser och erfarenheter.  
 
Mindfulness och psykologisk forskning 
Mindfulness har varit föremål för psykologisk forskning länge, ofta har det då 
handlat om att undersöka effekter av olika mindfulnessinterventioner mot olika 
hälsotillstånd t.ex. depression, ångeststörningar och stress. Dessa studier har 
ofta fått intressanta resultat som vittnar om dess potential inom psykologisk 
behandling (Kabat-Zinn, 1990; Irving, Dobkin & Park, 2009; Mckracken & Yang, 
2008; Brown, Ryan & Creswell, 2007; Hoffman, Sawyer, Witt & Oh, 2010; 
Frewen et al., 2007; Jimenez, Niles & Park, 2010; Didonna, 2009). mfl. Creswell, 
Way, Eisenberger och Lieberman (2007)  har även lagt grunden för 
kartläggandet av hur mindfulness interventioner minskar förekomst av negativa 
affekter och påverkar hjärnan. Utöver att studera effekter av mindfulness som 
behandlingsmetod har studier även visat att människor som redan har en ”hög” 
mindfulnessförmåga har mindre ångest, är mindre deprimerade och mindre 
stressade över huvudtaget. Brown och Ryan (2003) fann även intressanta 
samband mellan mindfulnessförmåga och personlighetsegenskaper som är 
förknippade med depression och ångeststörningar (neurotism, 
”självmedvetenhet”, ”fientlighet”, ”impulsivitet”, förekomst av positiv och negativ 
affekt mm.).  
 
Mindfulness och utmattningssyndrom 
Det har visat sig finnas tydliga samband mellan mindfulness och en rad olika 
tillstånd och egenskaper samt visat sig vara lovande inslag vid behandling olika 
psykiska tillstånd (t.ex. depression, stress och ångestsyndrom). 
Utmattningssyndrom har visat sig överlappa och likna många av symptomen vid 
depression, och ses även som en del eller en tilläggsdiagnos till depression, 
utmattningsdepression (Socialstyrelsen, 2003). Utmattningssyndrom ses som 
sagt även som en konsekvens av kronisk stress vilket behandlats framgångsrikt 
med mindfulnessinterventioner (Kabat-Zinn, 1990). I Skrivande stund finns 
väldigt få studier som undersökt kopplingen mellan mindfulness och specifikt 
utmattningssyndrom eller symptom på utmattning (förutom stress), varken 
arbetsrelaterad utmattning eller hos elitidrottare.  
 
 
 
 
 



 

Affekt i relation till mindfulness och utmattningssyndrom 
 
Affekter eller grundemotioner ses inom psykologisk vetenskap som medfödda, 
grundläggande och universella sätt att reagera emotionellt. De antas vara åtta 
stycken och benämns som glädje, rädsla, ilska, äckel (avsky), förväntan, ledsnad, 
förvåning och acceptans (Plutchik, 1980).  Dessa grundemotioner antas ha haft 
stor inverkan på människans evolution eftersom att de automatiskt mobiliserar 
oss genom våra tankar, reaktioner och handlingar. De utgör en viktig aspekt i 
tolkningen och värderingen av de sinnesintryck som beskrivs ovan. Affekterna 
antas vara universella då människor i olika kulturer reagerar med samma 
ansiktsutryck och kroppsspråk oavsett ursprung (Hwang, Lundberg, Rönnberg & 
Smedler, 2005). Watsson och Tellegen (1985) lägger fram relevanta belägg för att 
affekter kan betraktats även som en tvåfaktormodell, att upplevelsen av affekter 
antingen är en positiv (positiv affekt) eller negativ (negativ affekt) emotionell 
upplevelse. Positiv affekt innebär en upplevelse av entusiasm, aktivitet och 
positiv energi. Hög positiv affekt skulle innebära ett tillstånd som karaktäriseras 
av mycket energi, närvaro, koncentration, motivation mm. medan låg positiv 
affekt karaktäriseras av känslor av ledsamhet och känslolöshet. Negativ affekt 
kan betraktas som subjektivt upplevda känslor som karaktäriseras av obehag 
och icke glädjefyllt engagemang som inbegriper en rad olika negativa känslor 
inklusive ilska, avsky, skam, rädsla, nervositet mm. Låg negativ affekt 
karaktäriseras av lugn, ro och frid (Wattson, Clark & Tellegen, 1988). Genom 
åren har forskning utifrån dessa modeller av positiv och negativ affekt kommit 
med en viktig insikt, att dessa två aspekter av affekter inte är varandras direkta 
motsatser. Det har visat sig vara två och åtminstone delvis oberoende av 
varandra. En ökad upplevelse av positiva känslor behöver nödvändigtvis inte 
innebära en minskad upplevelse av negativa känslor och tvärtom. På samma sätt 
innebär hög ångestbenägenhet (t.ex. skuld, skam, rädsla mm.) ingen förlust av 
förmågan att uppleva positiva känslor (Hwang et al., 2005). 
 
Som nämns ovan har studier (Brown & Ryan, 2003) visat på signifikanta 
samband mellan positiv affekt (.30), negativ affekt (-.39) och mindfulnessförmåga 
vilket innebär att högre skattad mindfulness indikerar en högre skattning av 
upplevd positiv affekt och det omvända för lägre skattad mindfulness. Studier om 
stressrelaterad utmattning har även sett signifikanta korrelationer mellan både 
positiv affekt, negativ affekt och utmattning (Denollet & De Vries, 2006). 
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1. Hur ser symptomfrekvensen ut för utmattning ut i det stickprov som 
undersökts? 

2. Hur starkt är sambandet mellan kontextfri utmattning och 
idrottsrelaterad utmattning? 

3. Hur ser sambandet ut mellan symptom på utmattning och 
mindfulnessförmåga? 

4. Hur ser sambandet ut mellan upplevd positiv, negativ affekt och symptom 
på utmattningssyndrom? 

5. Hur ser sambandet ut mellan mindfulnessförmåga, upplevd positiv och 
negativ affekt? 

 
Dessa frågeställningar möjliggör ytterligare en nyansering i förståelsen av 
utmattning hos idrottare. De möjliggör även en öppning ur ett psykologkliniskt 
perspektiv då mindfulness är en förmåga som kan tränas upp och förknippas 
med ökat psykiskt välmående på olika sätt (Brown & Ryan, 2003; Brown et al., 
2007; Didonna, 2009). Resultatet i denna studie vittnar alltså om relevansen för 
elitidrottare att utveckla sin mindfulnessförmåga för att förebygga, hantera och 
behandla symptom på utmattning, stress och negativ affekt, alternativt öka 
upplevelsen av positiv affekt. Frågeställning numer två utgör en kontroll av 
utmattningsskalorna, ifall de mäter liknande aspekter av utmattning. 
 
Metod 

 
Deltagare 
Samtliga studerade vid olika Riksidrottsgymnasier i Sverige. Deras ålder 
varierade mellan 15 och 19 år med en medelålder av 17,4. 54 av deltagarna var 
kvinnor och 72 män. De tränade i genomsnitt 11,3 timmar per vecka. Samtliga 
utövade individuella idrotter. 
 
Procedur 
Ett antal elitidrottsgymnasier tillfrågades via dess tränare om ett första 
godkännande för deltagande i studien. Ett andra godkännande gavs av den 
enskilde deltagaren via en underskrift på försättarbladet. Där ingick även 
information om studiens syfte, vad och hur data skulle komma kunna användas 
och redovisas samt en försäkran om anonymitet och frivillighet (se bilaga 1). 
Studien bestod av ett antal enkäter (MAAS, ABQ, SMBQ samt PANAS). Efter 
genomförandet av datainsamlingen bearbetades data i SPSS och beräknades med 
Spermans rangkorrelation. 
 
Instrument 
Mindfull Attention Awareness Scale (MAAS)  
MAAS är ett 15 frågor långt frågeformulär framtaget för att mäta individuella 
frekvensskillnader i mindfulness sett som en förmåga (Brown & Ryan, 2003) (se 
bilaga 2). Instrumentet fokuserar på en individs generella tendens att vara mer 
eller mindre uppmärksam och medveten inför den närvarande/omedelbara 



 

erfarenheten (present moment experience). MAAS 15 olika frågor berör 
påståenden som utspelar sig i en kognitiv, emotionell, fysisk, interpersonell och 
en mer generell livskontext. Varje fråga framställs som ett påstående som rör 
vardagssituationer. Med hjälp av en 1-6 gradig skala skattar testpersonen hur 
frekvent påståendet inträffar: 1 betyder ”nästan alltid” och 6 ”nästan aldrig”, 
övriga siffror är nyanser där emellan. Testpersonen ombeds således 
frekvensskatta ett påstående likt följande: ”Jag kan ha en känsla som jag inte 
blir medveten om förrän efter en stund”. MAAS psykometriska egenskaper har 
utvecklats och validerats av Brown och Ryan (2003). Kvasiexperiment, 
korrelations- och laboratoriestudier har visat att MAAS mäter en unik aspekt av 
medvetande som även kunde relateras till, och förutsäga aspekter av 
välbefinnande samt skilja mindfulnessutövare från andra i egenskap av 
självmedvetenhet. Test-retest undersökningar visade även en god stabilitet 
mellan olika testtillfällen (Brown & Ryan, 2003). Intern konsistens beräknat med 
Cronbachs alfa .76.  
 
Athlete Burnout Questionnaire (ABQ)   
ABQ mäter förekomst av symptom på utmattningssyndrom kopplad till en 
idrottskontext (Raedeke, 1997; Raedecke & Smith, 2001) (Se bilaga 3). 
Instrumentet består av 15 påståenden och mäter tre dimensioner: fysisk och 
emotionell utmattning t.ex. ”Jag känner mig så trött av all min träning att jag 
har svårt att orka med andra saker”, försämrad prestation t.ex. ”Det verkar som 
om vad jag än gör, så presterar jag inte lika bra som jag borde” och nedvärdering 
av idrottens betydelse t.ex. ”Den kraft som jag lagt ned på mitt idrottande skulle 
ha gjort mer nytta på andra saker”. Testpersonen ombeds skatta hur väl dennes 
upplevelse stämmer överens med olika påståenden med hjälp av en 1-5 gradig 
skala: 1 betyder ”nästan aldrig” och 5 ”nästan alltid”, övriga siffror är nyanser 
där emellan. ABQ har visat sig vara ett lovande instrument för att mäta 
idrottsrelaterad utmattning. Psykometriska egenskaper finns beskrivna av 
Raedeke och Smith (2001). Intern konsistens beräknat med Crohnbachs alfa för 
de olika delskalorna: Försämrad prestation ,6, Fysisk och emotionell utmatning 
,7 och nedvärdering av idrottens betydelse ,8. 
 
Shirom-Melamed Burnout questionnaire (SMBQ) 
SMBQ är ett instrument som tagits fram för att mäta utmattning relaterat till 
långvarig stress (Grossi, 2004) (Se bilaga 4). Testet består av 22 påståenden och 
mäter fyra olika dimensioner känslomässig/fysisk trötthet t.ex. ”Jag känner mig 
fysiskt utmattad”, håglöshet t.ex. ”Jag känner mig full av energi”, spändhet t.ex. 
”Jag känner en stark inre spänning” och mental trötthet t.ex. ”Jag känner mig 
för trött för att tänka”. Testpersonen ombeds skatta hur väl dennes upplevelse 
stämmer överens med olika påståenden med hjälp av en 1-7 gradig skala: 1 
betyder ”nästan aldrig” och 7 ”nästan alltid”, övriga siffror är nyanser där 
emellan. Ett globalt SMBQ index räknas även ut. Ett totalvärde på 4 och över 
som varat i några veckor indikerar en ökad risk för att drabbas av 
stressrelaterad ohälsa (Grossi, 2004). SMBQ har använts i svenska studier och 
har visat sig ha goda psykometriska egenskaper som korrelerat positivt med 
andra utmattningsskalor. Intern konsistens beräknat med Crohnbachs alfa för 



 

delskalorna: känslomässig/fysiskt trötthet ,83, håglöshet ,49, spändhet ,68 och 
mental trötthet ,89.  
 
Positive and Negative Affect Scale (PANAS) 
PANAS är ett instrument som tagits fram för att mäta förekomst av positiv och 
negativ affekt (Watson et al., 1988) (Se bilaga 5). Testet består av 10 påståenden 
om olika affektiva tillstånd som förekommit den senaste månaden. De fem första 
är positiva och resterande 5 negativa. Dessa skattas med hjälp av en 5 gradig 
skala där 1 betyder ”stämmer inte alls” och 5 ”stämmer helt”, övriga siffror är 
nyanser däremellan. Ett genomsnittvärde för positiv respektive negativ affekt 
räknas sedan ut. (Wattson et al., 1988).  Intern konsistens beräknat med 
Crohnbachs alfa för delskalorna positiv affekt ,66 och negativ affekt ,72. 
 
Etiska överväganden 
De etiska överväganden som gjorts i studien bygger på de krav som 
vetenskapsrådet kräver för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning: 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet. Deltagarna informerades muntligt och skriftligt på 
försättsbladet (se bilaga 1) om studiens grundläggande syfte, att medverkans var 
frivillig, att all data var konfidentiell och inte gick att spåra tillbaka till någon 
person. Deltagarna informerades även om hur och var insamlad data skulle 
användas i vetenskaplig forskning. Deltagaren signerade försättsbladet vilket 
innebar att denne tagit del av studiens syfte och att medverkan var frivillig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resultat 
 
Deskriptiva data och korrelationsanalys redovisas i tabell 1. Värden framgår för 
de olika skalorna och dess delskalors medelvärde, standardavvikelse, skewness 
och kurtosis.  
 
Resultatet visar att 21 personer (17%) skattade över 4 på delskalan för 
kontextfriutmattning (SMBQ), vilket anses vara ett gränsvärde för ökad risk att 
drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa (Grossi, 2004). Ett liknande 
gränsvärde är dock inte normerat för delskalan som mäter idrottsrelaterad 
utmattning (ABQ).  
 
Resultat från korrelationsanalysen beskrivs här i ordning utifrån 
frågeställningarna (se syfte). Sambanden mellan de två skalorna som mätte 
utmattning korrelerade signifikant med varandra (,55). Samtliga delskalor 
visade även denna typ av korrelation till varandra.  
 
Mindfulness visade sig ha ett tydligt samband med utmattningssymptom. 
Korrelationerna var signifikanta och negativa för samtliga delskalor, alltså att 
högre mindfulnesspoäng innebar färre utmattningssymptom eller att fler 
utmattningssymptom innebar lägre mindfulnesspoäng. De starkaste sambanden 
fanns mot kontextfri utmattning. Sambanden med idrottsrelaterade 
utmattningssymptom var något svagare, de var dock signifikanta.  
Affektsambanden visade att positiv affekt hade en signifikant negativ korrelation 
med samtliga delskalor mätande idrottsrelaterad utmattning och två av 
delskalorna för kontextfri utmattning (”känslomässig fysiskt trötthet” och 
”håglöshet”). Detta betyder att högre förekomst av vissa utmattningssymptom 
även innebär ett mindre antal upplevda positiva affekter eller tvärtom.  
 
Vad gäller sambanden mellan negativ affekt och de olika utmattningsskalorna så 
var samtliga signifikanta och positiva i sin korrelation. Alltså att när 
utmattningssymptomen ökar är även mängden negativa affekter högre, eller 
tvärtom. Sambanden var som starkast med måtten för den kontextfria 
utmattningen med värden upp till ,57. Styrkan i korrelationerna mot 
idrottsrelaterad utmattning var svagare men fortfarande signifikanta. 
 
Positiv och negativ affekt visade sig även korrelera signifikant med 
mindfulnessförmågan. Negativ affekter visade sig vara högre om 
mindfulnessförmågan var lägre, denna relation var även den starkaste. Positiva 
affekter visade sig även vara fler om också mindfulnessförmågan var högre.   
  
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabell. 1  
Deskriptiv statistik skattad idrottsrelaterad utmattning, kontextfri utmattning, 
positiv och negativ affekt samt mindfulnessförmåga, samt korrelationsresultat. 
N =126  
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ABQ = Athlete Burnout Questionnaire; SMBQ = Shirom-Melamed Burnout Questionnaire; 
PANAS = Positive and Negative Affect Scale. MAAS = Mindful Attention Awareness Scale 
* = (p < 0,05) 
** = (p < 0,01) 
 
 

 

Diskussion   

 
Tjugoen personer skattade högre än fyra på skalan som mäter kontextfri 
utmattning (SMBQ) vilket indikerar en ökad risk att drabbas av stressrelaterad 
ohälsa (Grossi, 2004). Detta utgör ca 17% av deltagarna. Resultaten från 
skattningsskalorna är i sig inte tillräckliga för att kunna diagnostisera ett 
utmattningstillstånd. Ett liknande gränsvärde är inte framtaget för skalan som 
mäter idrottsrelaterad utmattning (ABQ). Det relativt starka sambandet mellan 
kontextfri utmattning (SMBQ) och idrottsrelaterad utmattning (ABQ) (,55) 
indikerar att de olika utmattningsmåtten mäter liknande aspekter av 
utmattning. Det vill säga att förekomst av utmattningssymptom visar sig på 
båda skalor. Utifrån denna beräkning går det inte direkt av svara på om 



 

utmattningen beror på en elitidrottssatsning, även om symptomen är kopplade 
till idrottssatsningen.  
Uppenbarligen ingår även andra faktorer som orsakar upplevelser av 
utmattning. Det går heller inte att utesluta att förekomna symptom på 
utmattning orsakas av en eller flera okända variabler (t.ex. skolgång) för att 
sedan på olika sätt avspegla sig i idrottsrelaterade utmattningssymptom.  
 
Sambandet mellan mindfulness och de olika måtten på utmattning visade att det 
finns tydligt negativt signifikanta korrelationer för både idrottsrelaterad 
utmattning (ABQ) och kontextfri utmattning (SMBQ) och för samtliga av dess 
delskalor. Detta innebär att mindfulnessförmåga och symptom på utmattning 
faktiskt är beroende av och påverkar varandra, antingen att hög 
mindfulnessförmåga minskar eller förebygger utmattningssymptom eller att 
symptomen i sig gör det svårare att vara mindfull, det går heller inte att utesluta 
en växelverkan och en individuell komponent. Denna studie brister i sin förmåga 
att definitiv kunna uttala sig om orsak och verkan.  
 
Utifrån tidigare studier om mindfulness och utmattning går det dock att 
diskutera frågan om orsak och verkan. Goodger (2007) menar i sin 
sammanställning av studier som handlar om samband med utmattning att 
idrottare som upplever sig ha kontroll och en känner en stark autonomi mer 
sällan upplever symptom på utmattning. Kabat-Zinn (1990) ger oss ledtrådar till 
varför och hur mindfulnessperspektivet kan spela en roll. Han menar att stress 
påverkar vårt agerande på olika nivåer (fysisk, mental och social). Dessa nivåer 
interagerar med varandra och påverkar våra kroppar och våra mentala 
funktioner, men framför allt påverkas vårt handlingsutrymme och våra 
bemästringsstrategier (coping). Under stressfulla situationer, värderas ofta de 
tankar och känslor som är förknippade med stressen som negativa och 
obehagliga, vilket leder till olika försök att söka skydd eller att undvika den 
hotfulla situationen. Detta undvikande innebär att individen sällan får utrymme 
att betrakta hotet för vad det egentligen är, vilket är en förutsättning för 
kontroll. Individen tenderar i stället att skapa en egen subjektiv tolkning av den 
aktuella faran eller hotet utefter dennes erfarenheter (Brown & Ryan, 2003). En 
av de viktigaste förutsättningarna för att kunna agera på ett konstruktivt sätt 
vid stress och yttre hot är att känna till vad som faktiskt händer i och runt en, 
att det finns en känsla av medvetenhet inför upplevelsen vilket innebär en 
möjlighet att agera på ett konstruktivt sätt (Kabat-Zinn 1990). På så vis går det 
även att förstå Goodger (2007) som menar att det finns ett tydligt negativt 
samband mellan upplevelsen av att ha kontroll och utmattning och att det är bra 
att ha en bemästringsstrategi för stress och ångest. En känsla av kontroll 
innebär ju en medvetenhet och en valmöjlighet i hur individen väljer att hantera 
och agera på hot eller stress, en medvetenhet och valmöjlighet som 
mindfulnessperspektivet gör möjligt, till skillnad från ett ickemedvetet eller 
automatiskt undvikande. Mindfulness skulle även kunna tolkas som en 
konfrontativ bemästringsstrategi (Didonna, 2009) som Schaufeli och Enzmann 
(1998) menar minskar förekomst av utmattning. Detta kan tolkas som att 
förekomst av stress eller utmattningssymptom försvårar förmågan att vara 
”mindfull”. Samtidigt som frånvaron av mindfulnessförmågan ökar tendensen att 



 

uppleva utmattningssymptom, då det blir svårare att uppleva ”utrymmet” som 
utgör en förutsättning för upplevelsen av kontroll.  
 
Analysen med avsikt att mäta sambandet mellan positiv affekt och symptom på 
utmattning visar en signifikant negativ korrelation mot en övervägande del av 
utmattningsskalorna. Sambandet mellan negativ affekt och symptom på 
utmattning visar positivt signifikanta korrelationer för samtliga 
utmattningsskalor (SMBQ och ABQ). Resultaten är i linje med tidigare studier 
(Brown & Ryan, 2003). Detta tolkas som att högre symptom på utmattning även 
innebär färre positiva affekter samt en högre förekomst av negativa affekter. Ett 
resultat som kan tyckas vara naturligt och väntat och som bekräftar tesen att 
upplevelsen av utmattningssymptom kan ses om negativa emotionella 
upplevelser. Vilket minskar motivationen att vilja vara i upplevelsen och därmed 
ökar undvikandet. Mindfulnessförmågan kan alltså, i viss mån förutsäga 
mängden förekomna negativa och positiva affekter eller förutsägas utifrån dessa. 
Det tydligaste sambandet var mellan mindfulnessförmåga och negativ affekt 
vilket skulle kunna innebära att en högre mindfulnessförmåga minskar negativt 
emotionella upplevelser som ilska, avsky, skam, rädsla, nervositet mm. 
 
De signifikanta sambanden mellan utmattning, mindfulnessförmåga och affekt 
ger fler ledtrådar till varför och hur mindfulnessförmågan och 
utmattningssymptom hänger ihop. Gilbert (2010) menar att emotioner och 
drivkrafter styrs av åtminstone tre olika emotion och affektregleringssystem 
(som här översatts fritt); hot och självbevarelse systemet (threat and self-
protection system), motivations och resurssökningssystemet  (incentive and 
resourceseeking system) samt lugn och belåtenhetssystemet (soothing and 
contempment system). Det första av dessa system har till syfte att hjälpa oss 
människor att uppfatta hot och fara och talar om detta för oss genom våra 
upplevelser av t.ex. oro, ilska eller avsky. Dessa känslor ger en tydlig upplevelse 
och innebär en förberedelse att agera mot hotet genom att söka skydd, att ”fly”, 
”fäkta” eller ”spela död”. Det är ett reflexmässigt system som utvecklats för att 
skydda oss människor, dess kraft och påverkan är mycket stark. Det andra 
systemet motivations och resurssökningssystemet har till funktion att ge positiva 
affekter och känslor som guidar och motiverar till att söka ”lyckokällor”, som ju 
behövs för att leva och frodas (t.ex. att vinna tävlingar och matcher). Det tredje 
systemet lugn och belåtenhetssystemet hjälper oss att slappna av och känna frid, 
förnöjsamhet och harmoni. Vilket också är mycket viktigt för återhämtningen 
från situationer av hot och stress. Att vara mindfull innebär inte direkt att vara 
avslappnad utan medveten och närvarande i upplevelsen vare sig den är behaglig 
eller obehaglig. Men då affektregleringssystemet lugn och belåtenhetssystemet 
är aktiverat innebär det bl.a. en övergripande upplevelse av acceptans, ro och att 
”saker och ting duger som dom är”. Att vara ”mindfull” över dessa typer av 
positiva affekter, emotioner, tankar och kroppssensationer är betydligt lättare 
och mer behagligt än då hot och självbevarelse systemet är igång och upplevelsen 
av negativ affekt är hög (Gilbert, 2010), vilket kan tyckas minska motivationen 
att vilja vara i upplevelsen. Denna studie vittnar ju även om att det finns ett 
tydligt negativt samband mellan mindfulness och negativ affekt, att negativ 
affekt minskar mindfulnessförmågan eller tvärtom. Negativ affekt visade ju sig 



 

även vara mer eller mindre starkt kopplade till samtliga sju delskalor som mäter 
utmattning.  
 
Det faktum att dessa tre komponenter är signifikant korrelerade med varandra 
blir betydelsefullt då mindfulnessförmågan faktiskt går att träna upp (Brown & 
Ryan, 2003). Mindfulness skulle alltså kunna innebära ett verktyg i att hantera 
stress och de krav som ju utgör en av orsakerna till utmattningssyndrom hos 
elitidrottare, och som är naturligt förekommande även i övriga livet, för alla 
människor. 
 
Resultatet i denna studie talar tydligt för mindfulnessförmågans relevans i 
relation till stressrelaterad utmattning hos elitidrottare. Det återstår dock för 
framtida studier att utvärdera den faktiska effekten av 
mindfulnessinterventioner riktade mot elitidrottare som visar symptom på stress 
och utmattning.  
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Bilaga 2: 
 

 

  Medveten närvaro 
Läs varje fråga noggrant. Använd skalan för att ringa in den siffra som bäst beskriver Dig. 

 
  

 

Nästan 

alltid 

    Nästan 

aldrig 

1. Jag kan ha en känsla som jag inte blir 

medveten om förrän efter en stund 
1 2 3 4 5 6 

2. Jag slår sönder saker eller spiller för att jag 

är slarvig, ouppmärksam eller för att jag 

tänker på annat 

1 2 3 4 5 
 

6 

3. Jag tycker att det är svårt att behålla fokus 

på det som händer i nuet 
1 2 3 4 5 

 
6 

4. Jag brukar gå snabbt för att komma dit jag 

ska, utan att lägga märke till vad jag 

upplever på vägen 

1 2 3 4 5 6 

5. Jag brukar inte lägga märke till att jag är 

spänd eller att det känns obekvämt i 

kroppen tills de känslorna gör sig påminda 

1 2 3 4 5 6 

6. Jag glömmer namn på personer nästan 

omedelbart efter det att jag hört namnet 

första gången 

1 2 3 4 5 6 

7. Det känns som att jag gör saker ”per 

automatik” utan att vara speciellt medveten 

om vad jag gör 

1 2 3 4 5 
 

6 

8. Jag skyndar mig igenom aktiviteter utan 

egentligen uppmärksamma vad jag gör 
1 2 3 4 5 6 

9. Jag fokuserar så mycket på målet som jag 

vill uppnå att jag förlorar kontakten med 

jag gör här och nu (för att komma dit)  

1 2 3 4 5 6 

10

. 

Jag gör saker automatiskt i min vardag utan 

att vara medveten om vad jag faktiskt gör 
1 2 3 4 5 6 

11

. 

Jag märker att jag lyssnar på människor 

med ett öra samtidigt som jag gör något 

annat 

1 2 3 4 5 6 

12

. 

Jag kan vara på väg någonstans med 

autopiloten påslagen och sedan undrar 

varför jag åkte dit 

1 2 3 4 5 6 

 

13 Jag kommer på mig själv med att vara 

upptagen med tankar om framtiden och det 

förflutna 

1 2 3 4 5 6 

14 Jag kommer på mig själv göra saker utan 

att vara mentalt närvarande 
1 2 3 4 5 6 

15 Jag småäter utan att vara medveten om att 

jag stoppar i mig något 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

   

 

 



Bilaga 3: 

 

Mina känslor gentemot min idrottande/träning 
Nedan följer ett antal påståenden som beskriver känslor som förekommer i förhållande till idrott och 

träning. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Fundera inte för mycket inför varje påstående utan 
ange spontant det som bäst beskriver dina känslor.       

              
 Hur ofta upplever du? Nästan 

aldrig 

Sällan Ibland Ofta Nästan 

alltid 

1. Jag känner mig nöjd med vad jag presterar (uppnår) i 

min idrott. 

 

1 2 3 4 5 

2. Jag känner mig så trött av all min träning att jag har 

svårt att orka med andra saker. 

 

1 2 3 4 5 

3. Den kraft som jag lagt ned på mitt idrottande skulle 

ha gjort mer nytta på andra saker. 

 

1 2 3 4 5 

4. Jag känner mig alltför trött på grund av mitt 

idrottande. 

 

1 2 3 4 5 

5. Jag presterar inte särskilt bra i min idrott. 

 

 

1 2 3 4 5 

6. Jag bryr mig inte lika mycket om min 

idrottsprestation som jag brukade. 

 

1 2 3 4 5 

7. Jag presterar inte upp till min fulla kapacitet 

(förmåga) i min idrott. 

 

1 2 3 4 5 

8. Jag känner mig slutkörd på grund av mitt idrottande. 

 

 

1 2 3 4 5 

9. Jag är inte lika intresserad av min idrottssatsning 

som jag brukade vara. 

 

1 2 3 4 5 

10. Jag känner mig fysiskt utsliten på grund av mitt 

idrottande. 

 

1 2 3 4 5 

11. Jag känner mig mindre angelägen om att vara 

framgångsrik i min idrott jämfört med vad jag 

brukade vara. 

1 2 3 4 5 

12. Jag är utmattad av de mentala och fysiska 

påfrestningarna i min idrott. 

 

1 2 3 4 5 

13. Det verkar som om vad jag än gör, så presterar jag 

inte lika bra som jag borde. 

 

1 2 3 4 5 

14. Jag känner mig framgångsrik i min idrott. 

 

 

1 2 3 4 5 

15. Jag har negativa känslor gentemot mitt idrottande.  

 

 

1 2 3 4 5 

 

 



Bilaga 4: 
 

 
Här nedanför beskriver vi ett antal tillstånd som var och en kan uppleva då och då. 
Var god och fyll i, i vilken mån dessa upplevelser vanligtvis förekommer hos dig under större 
delen av din dagtid. 

 

Nästan aldrig                              Nästan alltid 
        

 
1. Jag känner mig trött    1 2 3 4 5 6 7  

 

2. Jag känner mig pigg    1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Jag känner mig fysiskt utmattad  1 2 3 4 5 6 7 

 
4. Jag känner att jag har fått nog  1 2 3 4 5 6 7 

 
5. Jag känner mig full av energi  1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Mina “batterier” är “uttömda”  1 2 3 4 5 6 7 

 
7. Jag känner mig alert    1 2 3 4 5 6 7 

 

8. Jag känner mig utbränd   1 2 3 4 5 6 7 

 

9. Jag känner mig mentalt trött  1 2 3 4 5 6 7 

 

10. Jag känner att jag inte orkar gå  
 

upp på morgonen    1 2 3 4 5 6 7 
 

11. Jag känner mig aktiv   1 2 3 4 5 6 7  

 

12. Jag känner mig dåsig   1 2 3 4 5 6 7 

 

13. Jag är spänd     1 2 3 4 5 6 7  
 

14. Jag känner mig avspänd   1 2 3 4 5 6 7 

 

15. Jag känner mig rastlös   1 2 3 4 5 6 7 
 

16. Jag känner en stark inre spänning  1 2 3 4 5 6 7 

 

17. Jag känner mig för trött för att tänka 1 2 3 4 5 6 7  
 

18. Jag har svårt att koncentrera mig  1 2 3 4 5 6 7  
 

19. Jag känner mig trögtänkt   1 2 3 4 5 6 7 



 
20. Jag kan inte tänka klart   1 2 3 4 5 6 7 

 

21. Det är svårt för mig att tänka  

 
på komplicerade saker   1 2 3 4 5 6 7 

 
22. Jag känner mig splittrad i tankarna  1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 5: 

 

  Mina känslor i allmänhet 
Den här skalan innehåller ett antal ord som beskriver känslor. Läs varje ord och markera hur  

bra detta beskriver hur du känt dig den senaste månaden.     
 

  Stämmer 

Inte alls 

Lite Måttligt Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

helt 

1.  Upphetsad 
 

1 2 3 4 5 

2.  Entusiastisk 
 

1 2 3 4 5 

3.  Pigg 
 

1 2 3 4 5 

4.  Inspirerad 

 

1 2 3 4 5 

5.  Bestämd 

 

1 2 3 4 5 

6.  Besvärad 

 

1 2 3 4 5 

7.  Upprörd 
 

1 2 3 4 5 

8.  Skrämd 

 

1 2 3 4 5 

9.  Nervös 

 

1 2 3 4 5 

10.  Rädd 

 

1 2 3 4 5 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


